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1. MI AZ APITERÁPIA?
Az apiterápia vagy „méhterápia” (a latin apis, azaz méh szóból ered) a méhek által készített termékekkel történő gyógyítás. A házi méhtermékek a következők: méz, virágpor, méhviasz, propolisz, méhpempő, méhméreg, heretej
és méhkenyér. Jól kezelhetők vele egyes betegségek (pld. sclerosis multiplex,
ízületi gyulladás, sérülések, köszvény, övsömör, égés, ínhüvelygyulladás és fertőzések). Nagy filozófusokat és fizikusokat, például Arisztotelészt és Hippokratészt is lenyűgözték a szorgalmas méhek. Kaptárba zárták őket, tanulmányozták
összetett közösségüket, majd mézüket saját fogyasztásra begyűjtötték. Egyik
régóta létező módja a méz felhasználásának a sebgyógyítás és a bőrt ért égés
gyógyítása (az erről szóló leírást i. e. 2500-ban rögzítették először). Az ókori
egyiptomiak rengeteg gyógymódhoz használták. Egy fennmaradt dokumentumban leírják, hogy a mézet a sérült testfelületre kell helyezni, majd bekötözni azt.

1-2. kép: Az apiterápia ma már széles körben elterjedt
A mézet nyílt sebekre, vágásokra, égésekre vagy fekélyekre alkalmazták,
ami elősegítette a seb száradását, illetve a gyógyulást, mivel megakadályozta a
fertőzés elterjedését. A seb úgy gyógyult be, hogy csak minimális heg maradt
rajta. A mézben rejlő számos tulajdonság segíti elő a fertőzések elleni harcot és a
gyógyulást. Magas cukortartalmának köszönhetően megszünteti a gyulladást, és
csökkenti a sebekben található folyadék mennyiségét. Ezt a folyamatot nevezzük „ozmózisnak”. A méz megakadályozza a baktériumok szaporodását, ami
savas pH-jának, illetve egy enzim működésének köszönhető, amelyik hidrogénperoxidot termel. Ezek segítségével nedves és védett marad a seb környéke,
ezáltal gyorsan gyógyul, és a hegesedésre való esély is csökken. A méz olyan
összetevőket is tartalmaz, amelyek a méhek által felkeresett növényekből származnak. Ezen összetevőknek befolyása megsokszorozza a méz által kifejtett
antibakteriális és sebgyógyító hatást. A kereskedelmi forgalomban kapható mézeket pasztörizálják, amely folyamat elpusztítja azt az enzimet, amelyik felelős
a hidrogén-peroxid termelésért. Ez azt eredményezi, hogy az ezen az eljáráson
átesett mézek kevésbé lesznek antibakteriális és gyógyító hatásúak.
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2. MIÉRT LEHET SZÜKSÉGÜNK AZ APITERÁPIÁRA?
Több okot is fel lehet sorolni: Mindenki volt már beteg életében, vagy lehet
beteg a jövőben. Családtagjaink vagy barátaink is belekerülhetnek ebbe a helyzetbe, és akkor szükségük lehet az apiterápiás kezelésekre. Továbbá:
●● A betegséget sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni azt.
●● A hagyományos gyógymódok a gyógyszeres kezelésen alapulnak, és sok
mellékhatásuk van.
●● A méhtermékek átlagon felüli tápanyagtartalommal és aktív összetevőkkel
rendelkeznek, amelyek több mint 500-féle betegség ellen védik meg hatékonyan egészségünket.
●● A létező szakmák művelői között – élettartam szempontjából – a méhészek
a második helyen állnak.
●● A méhészek rendszerint erősek és nagylelkűek barátaikkal szemben egész
életükön keresztül.
●● Miért? Azért, mert méheik „kezelik” őket kiváló, természetes táplálékkal és
élénkítő szerekkel.
●● Valószínűleg az a legfontosabb dolog az apiterápiával kapcsolatosan, hogy
ez a több évezredes természetes gyógymód növeli az általános egészségügyi
ismereteket, és segít a bajban lévőkön.

9

3. A MÉHEK ÉS A MÉHTERMÉKEK
EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSA
A világ majdnem minden országában nagy szerepet játszanak a méhek és a méhtartás az emberek megélhetésében. Az emberi társadalmak már hosszú idő óta
ismerik a mézet és a többi méhterméket.
A méhfajok sokfélesége és a méhtartási gyakorlat nagyban különbözik
területenként. A világ több részén is jelentős mennyiségű mézet nyernek ki a
vadon élő méhcsaládok kifosztásával, míg máshol magasan képzett emberek
végzik a méhtartás mesterségét. Európában már évezredek óta tartanak házi
méheket. Ezért is nevezik a méhtartást ősi mesterségnek. A méhek a környezet szempontjából végtelenül fontosnak tekintendők, hiszen ők tartják fenn a
biológiai sokféleséget egy sor termény és a vadon élő növények beporzásával. A méhek az emberi jóléthez közvetlenül is hozzájárulnak a méz, illetve
a többi méhtermék termelésével (pl. virágpor, az élelmiszer-feldolgozáshoz
használt viasz, az élelmiszer-technológiában használatos propolisz, a méhpempő, amelyet étrend-kiegészítőként és ételkészítmények összetevőjeként
használnak).
Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) becslése szerint 100 növényfajtából – ezekből származik a világ élelmiszerkészletének
90%-a – 71-et a méhek poroznak be. Ez igaz az Európai Unióban termesztett
növények nagy részére is. A biológiai sokféleség fenntartásához elengedhetetlen beporzás pénzben kifejezett értéke – becslések szerint – évi több százmilliárd eurót tesz ki. Arisztotelész a mézet az istenek nektárjának nevezte.
A történelem során a méz, a virágpor, a propolisz és a méhpempő mind élelmiszerként, mind gyógyszerként megállta a helyét. Ma már a tudomány is
igazolja ezt az ősrégi tényt.
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4. A MÉHTERMÉKEK JELLEMZŐI
4.1. A virágpor jellemzői
A virágpor a virágos növények hímivarsejteket tartalmazó pora, melyet a méhek
összegyűjtenek, majd sajátságos anyagokat adnak hozzá. A házi méh összegyűjti
a virágport, amit aztán emésztő enzimjeivel összevegyít. Egy pollengranulátum
100 000-5 000 000 virágspórát tartalmaz. A virágport gyakran a természet legteljesebb ételének is szokták nevezni. A virágpor fogyasztását a Bibliában és
más vallási könyvekben, valamint egyes kínai és egyiptomi írásokban is dicsőítik. Gyógyító hatása miatt már a hagyományos gyógyításban is javasolták alkalmazását, többek között a nyugati orvoslás atyjai: pl. Hippokratész, idősebb
Plinius és Püthagorasz. Több mint negyven kutatási tanulmány dokumentálja
a virágpor terápiás hatékonyságát és biztonságát. Klinikai tesztek kimutatták,
hogy a szájon át bevitt virágporrészecskék könnyen és gyorsan felszívódnak:
a gyomorból közvetlenül a véráramba kerülnek. A fogyasztást követő két órán
belül a virágpor kimutatható a vérben, az agy gerincvelői folyadékában és a
vizeletben is.
A virágpor megújítja a szervezetet, stimulálja az érzékszerveket és a mirigyeket, növeli az életerőt, illetve hosszú élettartamot biztosít. A virágpor képes
arra, hogy tartósan és hathatósan növelje a szervezet energiaszintjét. Ezért a tulajdonságáért közkedvelt a világklasszis sportolók, valamint a teljesítményorientált életet folytatók között. A virágpor tartalmazza a legtöbb ismert tápanyagot, beleértve azokat is, amelyek szükségesek az ember életben maradásához.
Nagyobb százalékban tartalmazza a szükséges tápanyagokat, mint a többi élelmiszer. A virágpor 25%-a fehérje, ami legalább 18-féle aminosavat tartalmaz.
Ezen felül a virágpor több mint egy tucat vitamint, 28-féle ásványi anyagot,
11-féle enzimet és koenzimet, 14-féle hasznos zsírsavat, illetve 11-féle szénhidrátot, valamint hormonokat tartalmaz. A virágpor kalóriaszegény. A benne lévő
tápanyagok – fehérjék, hasznos zsírok, B-, C-, D-, E-vitaminok, béta-karotin,
kalcium, magnézium, szelén, nukleinsavak, lecitin, cisztein – immunerősítő, illetve a sugárzás és a mérgező kemikáliák elleni hatása (ez utóbbi kettő a legkomolyabb ellensége az immunrendszernek) tudományosan dokumentált.
A virágpor antioxidánsokat tartalmaz, amelyek megkötik a sugárzásból, a
vegyi szennyezésből és más testi vagy lelki stressz hatásából származó szabad
gyököket. A sugárzás és a vegyi szennyezés a két legfőbb immunrendszer-romboló tényező.
A méreganyagok természetüknél fogva károsítják az immunrendszert, az
emberi test egyéb részeit, és egy sor gyakori egészségügyi problémát okoznak.
A különböző sugárzási formák és a vegyi szennyező anyagok legtöbbje – a szer-
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vezetben felhalmozódva – egészségkárosító hatást vált ki. Azokat az anyagokat,
amelyek hatékony védelmet biztosítanak az emberi szervezetnek a sugárzás,
illetve a vegyi szennyezés mellékhatásai ellen, erős immunstimulánsoknak tekintjük. A sugárzás, illetve a vegyi szennyező anyagok csökkentik az emberi
testben lévő létfontosságú anyagokat. Ezek között a létfontosságú anyagok között szerepelnek például az antitestek, a fehérvérsejtek, a vörösvérsejtek és a
vérben, illetve az anyatejben lévő tápanyagok, mint a fehérje és az antioxidáns
vitaminok: C- és E-vitamin. A virágpor dokumentáltan ellensúlyozza a sugárzás
és a vegyi szennyező anyagok hatásait. Fontos megemlíteni, hogy a virágpor
klinikailag igazoltan egészségnövelő hatású.

3. kép: Virágpor

12

1. táblázat: A szárított virágpor átlagos összetétele

Méhek által összegyűjtött
%
7
20
3
5
–
36
1
–
28

a

Víz (levegőn szárított virágpor)
Nyersfehérje
Hamu
Éterkivonatok (nyers zsír)
Szénhidrát
Redukáló cukrok
Nem-redukáló cukrok
Keményítő
Meghatározhatatlan

%
11
21
3
5
–
26
3
3
29

b

Kézzel gyűjtött
%b
10
20
4
5
–
3
8
8
43

2. táblázat: A méhek által összegyűjtött virágpor kisebb összetevői
(Crane, 1990)
Flavonoidok

Karotinoidok
Vitaminok
Ásványi anyagok
Terpének
Szabad aminosavak
Nukleinsavak és
nukleozidok
Enzimek
Növekedést szabályozók

a
b

Legalább 8

(a flavonoid-minta minden virágportípusra jellemző)
Legalább 11
C, E, B komplex [beleértve a niacint, a biotint, a
patoténsavat, a riboflavint (B2) és piridoxint (B6)]
Fő ásványok: K, Na, Ca, Mg, P, S Nyomelemek: A1,
B, C1, Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti és Zn
Mindegyik
DNS, RNS és egyéb anyagok
Több mint 100
Auxinok, brassinok, gibberellinek, kininek és növekedés gátlók

Tabio et al., 1988
Crane, 1990
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3. táblázat: Nem tudományos állítások, jelentések és kezelések,
amelyek a méhek által összegyűjtött virágpor hasznosításának
vagy fogyasztásának jótékony hatásaiból származnak
Növeli
Sportteljesítmény
Táplálék-feldolgozás
Megújulás
Általános vitalitás
Bőrvitalitás
Étvágyb

Gyógyítja
Daganatos betegségek (állatok esetében)
Megfázás
Pattanás
Férfi meddőséga
Anémiab
Magas vérnyomásb

Hemoglobin-tartalomb
Nemi vágy
Teljesítmény (versenylovaknál)

Idegrendszeri vagy endokrin rendellenességb
Fekélyek

4.2. A méhméreg jellemzői
A rovarfajok között csak kevés olyan létezik, amelyik meg tudja magát védeni
fullánkjának szúrásával, és az ezzel egyidejűleg történő méreg befecskendezésével. A fullánkkal rendelkező rovarok a hártyásszárnyúak rendjébe tartoznak.
Ezek a hangyák, a darazsak és a méhek. Mivel úgy tartják, hogy a fullánk a hártyásszárnyúak őseinek tojásrakó szervéből fejlődött ki, ezért csak a nőstények
képesek szúrni. A fullánk mindig a hasi végen vagy annak közelében található,
nem pedig az állat fején. Ezért a családját védő házi méh által okozott fájdalom
– a tévhittel ellentétben – nem csípés, hanem szúrás. Több olyan rovar is létezik,
amelyik mérget képes kiválasztani.
Rendszerint vagy testfelületüket borítja méreg, vagy kispriccelik, vagy az általuk okozott sebbe választják ki, vagy pedig szájszervükkel / fullánkjukkal juttatják be az ellenség szervezetébe. Egyes esetekben a méreg az önvédelem, más
esetekben pedig a család, a rovartársadalom védelmének az eszköze. Azonban
a mérget a préda elpusztítására (egyes darazsak vagy pókok esetében), vagy annak mozgásképtelenné tételére és/vagy konzerválására (például saját fogyasztásra a későbbi ínséges időkre, vagy az utódok táplálékául) is használják. A házi
méhek esetében csak a dolgozók termelnek mérget. Ennek előállításáért két mirigy, valamint a fullánkszerv felelős. A méregtermelés a munkás méh életének
első két hetében növekvő tendenciát mutat, maximumát akkor éri el, amikor a
a
b

Ridi et al., 1960
Sharma és Singh, 1980
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méh a méhkas védelmében, illetve a gyűjtésben vesz részt. A méh öregedésével
a méregtermelés mértéke fokozatosan csökken.
Vészhelyzet esetén a méhanya méregtermelése a legnagyobb, ami alighanem
azért van, hogy egy másik méhanyával való harcra azonnal felkészült legyen.
Méhcsípés esetén a méh méregzsákjában tárolt méregmennyiségnek (0,15-0,3
mg) csak egy része ürül ki. Amikor egy méh megszúr egy embert, vagy egy
vastagabb bőrű állatot, akkor a fullánkját és az ahhoz tartozó összes szervet
(méregzsák, izmok és idegközpont) elveszíti. Ezek az idegek és izmok folyamatosan injektálják a mérget, amíg a méregzsák ki nem ürül. A méh ekkora méretű
testrészének elvesztése majdnem mindig végzetes.
Felnőtt emberek esetében a közepesen halálos méhméregdózis (LD50) 2,9
mg méreg testsúlykilogrammonként, ami azt jelenti, hogy egy 60 kg súlyú
embernek 50% a túlélésre való esélye, ha összesen 168 mg méhméreg kerül
szervezetébe (Schumacher et al., 1989). Ha azt feltételezzük, hogy mindegyik
támadó méh az összes mérgét befecskendezi áldozatába (0,3 mg méreg szúrásonként), és a fullánkokat nem távolítják el rövid időn belül, akkor az előbb
említett 60 kg testsúlyú embernek mintegy 600 méhszúrás már halálos lenne.
Egy 10 kg testsúlyú gyermeknek már 90 méhszúrás is halálos lehet. Éppen ezért
nagyon fontos a fullánkok mielőbbi eltávolítása. Azonban a legtöbb halálesetet
a méhszúrásra való allergiás reakció, szívbénulás vagy a nyak és/vagy a száj
környékén keletkező duzzanatok által történő fulladás okozza (egy vagy néhány
méhszúrás esetében). Mindezek ellenére – kis adagokban alkalmazva – a méhméreg számos betegség kezelésére jól használható. A méhek mérgének terápiás
alkalmazása már az ókori civilizációkban is ismert volt. Manapság a méhméreg
mind az emberi, mind az állati gyógyászatban használatos.
A méhméreg fizikai jellemzői
A házi méh mérge egy színtelen, szagtalan víztartalmú folyadék. Ha nyálkahártyával vagy szemmel érintkezik, akkor erősen égő érzést vált ki. A szárított méregnek világossárga színe van, míg a kereskedelemben kapható készítmények
színe barna, amit a méregben található egyes fehérjék oxidációja okoz. A méreg
számos rendkívül illékony összetevőt is tartalmaz, amelyek a begyűjtés során
könnyen kárba veszhetnek.
A méhméreg összetétele
Elég nagy számban készültek már tanulmányok a méhméreg összetételéről. Az
összetevők nagy részét alapjaiban már beazonosították, izolálták, és gyógyszertani hatásairól tanulmányok is készültek az 1950-es és az 1960-as években. Alapos összefoglalás található a témáról Piek művében (1986), amely
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részletesen leírja a méregapparátus morfológiáját, a méreg begyűjtését, a méhméreg gyógyszertani hatásait, illetve a hártyásszárnyúak (méhek, darazsak és
hangyák) mérge által kiváltott allergiákat. A méreg 88%-a víz. A méreg szőlőcukor-, gyümölcscukor- és foszfolipidtartalma nagyon hasonlít a méh vérében
található anyagok tartalmára (Crane, 1990). Legalább 18 gyógyszertanilag aktív
összetevőt határoztak meg, ami enzimeket, peptideket és aminokat tartalmaz. A
4. táblázatban találhatók ezek a fő összetevők, melyeket Dotimas, Hider (1987)
és Shipolini (1984) foglaltak össze. A méreg részletes kémiai összetevőit és az
egyes összetevők hatásait a továbbiakban itt nem tárgyaljuk.
Schmidt (1992) készített egy átfogó jegyzéket a méhméreg, valamint a többi
hártyásszárnyú mérge által kiváltott allergiákról. Crane (1990), Dotimas, Hider
(1987), Banks és Shipolini (1986) műveiben nagyon jó áttekintést kapunk a
méreg összetételéről, hatásairól, begyűjtéséről és alkalmazásáról. Az Apis-faj
mérgei hasonlóak, de a különböző fajok mérgei enyhén eltérnek egymásétól. Az
Apis cerana mérgének a toxikussága kétszer akkora, mint az Apis mellifera-é
(Benton és Morse, 1968).

4. kép: A méhméreg fő összetevője, a melittin.
Forrás: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-melittin-principal-componentbee-venom-image29150679
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4. táblázat: A házi dolgozó méh mérgének összetétele
Molekulák besorolása Összetevő
Enzimek

Egyéb fehérjék és
peptidek

Élettanilag aktív
aminok
Aminosavak
Cukrok
Foszfolipidek
Illékony összetevők

Foszfolifáz A2
Hyaluronidase
Foszfomono-észteráz sav
Lizofoszfolfáz
a-glükozidáz
Melittin
Pamine
Hízósejt degranulációs
peptid (MCD)
Secapin
Procamine
Adolapin
Proteáz inhibitor
Tertiapin
Apró peptidek (kevesebb,
mint 5 aminosavval)
Hisztamin
Dopamin
Noradrenalin
t-aminovajsav
a-aminosav
Glükóz és fruktóz

Száraz méreg
%-bana
10-12
1-3
–
–
–
50
1-3

Száraz méreg
%-banb
10-12
1,5-2,0
1
1
0,6
40-50
3

1-2

2

0,5-2,0
1-2
0,1
13-15

0,5
1,4
1,0
0,8
0,1

–

–

0,5-2,0
0,2-1,0
0,1-0,5
0,5
1
2
5
4-8

0,5-1,6
0,13-1,0
0,1-0,7
0,4
–
–

A méhméreg élettani hatásai
A méhmérget már régóta alkalmazzák a hagyományos gyógyászatban a különböző reumatikus megbetegedések kezelésére. Bár a házi méhfajok mérge enyhén eltérő, ennek ellenére az Apis dorsata és az Apis cerana mérgével végzett
a
b

Dotimas és Hider, 1987
Shipolini, 1984
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sikeres reumás kezelésekről ír Sharma és Singh (1983), illetve Krell (1992, nem
publikált jelentés).
A pozitív hatások listája emberek és állatok esetében is meglehetősen hos�szú. A gyógykezelésekről szóló jelentések nagy része egyedi eseteket mutat be.
A méhméreg-kezelések gyakran társulnak életmódbeli, táplálkozásbeli vagy
egyéb változásokkal, amik részben vagy egészben a kezelésből eredő pozitív
hatásoknak köszönhetők. A klinikai teszteket gyakran a nyugati világban elfogadott (dupla vak placebo) teszteknél kevésbé szigorú módszereket alkalmazó
országokban végzik. Ennek ellenére sok páciens pozitív eredményről számolt
be a kezelésekkel kapcsolatban, míg az egyéb gyógyszeres kezelések, illetve a
sebészeti beavatkozások sorra sikertelennek tűntek esetükben.
A nyugati orvosi körökben elég nagy az ellenállás, hogy elfogadják ezeket
az eredményeket, vagy a méhméreggel való kezelést a nyugati egészségügyi
szabvány szerint teszteljék. A betegek és orvosok által közzé tett betegségek,
amelyeken a méhméreggel végzett kezelések segítettek, az 5. táblázatban olvashatók. Természetesen ez nem jelent jóváhagyást vagy ajánlást a kezelésre.
Allergiás reakciókra való felkészültség nélkül a méhszúrásos kezelést nem szabad alkalmazni.

5. kép: A méhméreg és a HIV
(A képen lévő szöveg fordítása: Úgy találták, hogy a méhméreg elpusztítja a HIV-et.)
Forrás: http://www.trueactivist.com/new-study-bee-venom-found-to-destroy-hiv/

Világszerte több mint 34 millió ember fertőzött az emberi immunhiányt előidéző vírussal (HIV), de a Saint Louise-i Washington Orvosi Egyetemen végzett
kutatás kimutatta, hogy a méhméreg és az abban található aktív összetevő, a
melittin, amelyek nanorészecskéket hordoznak, képesek elpusztítani az egész-
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ségre káros sejteket és tumorokat, amelyeket a HIV-hez hasonló vírusok okoznak. A méhméregben lévő melittin egy erős méreganyag, amely képes lyukat
ütni a HIV-et körülvevő védőburkon. Szerencsére – és meglepő módon – ez a
méreganyag nem bántja az egészséges sejteket, csak a vírussal fertőzötteket.
5. táblázat: Betegségek és egészségügyi problémák, amelyeket a publikációk
szerint a kezelések meggyógyítottak
Emberek
Ízületi gyulladás több
típusa
Epilepszia
Mastitis
Krónikus fájdalom
Csökkenti a vér folyékonyságát és alvadását

Szklerózis multiplex
Nyáktömlőgyulladás
A rák néhány típusa
Migrén
Tágítja a hajszálereket és ütőereket

Premenstruációs szindróma
Szalagsérülések
Torokgyulladás
Általános
immunstimulán

Rhinosinusitis

Csökkenti a vér koleszterinszintjét

Sokideggyulladás

Endoarteriosis

Idegfájdalom

Radiculitis

Malária

Endoarthritis

Trópusi fekély

Bordaközi izomfájdalom

Myositis

Rák (átmeneti)

Lassan gyógyuló sebek

Thrombophiletritis

Szivárványhártyagyulladás

Szaru- és
kötőhártyagyulladás

Neurózis
Érelmeszesedés
Fertőző spondylitis
Fertőző sokízületi gyulladás

Iritis

Asztma
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Tudományos bizonyíték
Az utóbbi hetven évben 1700-nál is több tudományos publikáció jelent meg a
méhméreg összetételével, illetve annak az állatokra és emberekre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Ennek jelentős hányada Kelet-Európából és Ázsiából származik. A legtöbbje helyspecifikus, sajátos élettani hatású összetevőkre koncentrál,
mint pld. a sejtfal elhalása, toxikusság vagy az enzimreakciók stimulálása, illetve
blokkolása. Ez nagyban segítette megérteni a szúrás utáni folyamatokat, az izolált
méregösszetevők élettani hatásait és az allergiás reakciókért felelős anyagokat.
Kutyákon (Vick és Brooks, 1972) és patkányokon (Dunn, 1984) végzett teljes méhméregkísérletekről készült tanulmányok kimutatták, hogy a melittin és
az apamin megnövekedett vérplazmakortizol-termelést eredményez. Más különböző érvekkel együtt mindez azt sugallja, hogy a méhméreg gyógyító hatásainak legtöbbje úgy működik, hogy stimulálja a testben lévő enzimeket és az
immunrendszert úgy, mint a közönséges gyógyszerben lévő kortizon. A kortizont számos betegség kezelésében használják, viszont az is ismert róla, hogy
erős, nemkívánatos mellékhatásai vannak. A melittinnek ugyanúgy vannak mellékhatásai, mint a legtöbb vegyületnek a méregben. A teljes méreg használata
esetén – kivéve a méregre allergiás betegeket – mellékhatásokat nem mutattak
ki [Broadman, 1962 és Weeks, 1992 (személyes közlés)].
A méhméreg gyulladás gátló hatása alighanem a legtöbbet tanulmányozott
és a legváltozatosabb mechanizmus, amellyel a tudományos irodalom sokszor
foglalkozott (Rekka és Kourounakis, 1990; Kim, 1989 stb.). A neurotoxikus
méregvegyületről kiderült, hogy az epilepsziában szenvedő emberekre pozitív
hatása van (Ziai, 1990). Vizsgálták a méhméreg és a melittin védőhatásának hatékonyságát a halálos vagy az ártalmas hatású röntgensugarak ellen (Shipman és
Cole, 1967; Ginsberg et al., 1968). Bár ezek az eredmények ösztönzően hatnak,
nem születtek még olyan igazoló tesztek, amelyeket a nyugati orvosi társadalom elfogadottnak tartana. Mindazonáltal egyre több orvos és gyógyító szerez a
kezelésekről pozitív tapasztalatot miután ellenőrizte, hogy a betegnek vannak-e
allergiás reakciói a méhméregre. Az utóbbi időben – az Amerikai Apiterápiás
Társaság (American Apitherapy Society) erőfeszítésének köszönhetően – néhány nyugat-európai és amerikai ország nemzeti intézménye érdeklődést mutat
a méhméreg-terápia klinikai tesztelésének elindítása iránt.
Banks, Shipolini (1986) és Schmidt (1992) műveiben kitűnő tudományos
leírások találhatók további hivatkozásokkal. Rövidebb és könnyebben érthető
leírások találhatók a méhméreg különböző összetevőinek specifikus hatásairól Mraz (1983), Dotimas, Hider (1987), Crane (1990), Schmidt és Buchmann
(1992) könyveiben. Az Amerikai Apiterápiás Társaság őrzi a tudományos és a
nem hitelesített információkat a méhméreg használatáról. Az apiterápiával kapcsolatosan valószínűleg ez a legjobb információforrás.
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A méreg használata napjainkban
A szerzők nem ismernek az orvosi gyógykezelésen kívül más területen alkalmazott használati módot. A méhméreg egyetlen törvényileg engedélyezett orvosi
használata a nyugat-európai és az észak-amerikai országokban csak az allergia
kezelésére terjed ki. Az 1980-as évek óta használják a tiszta méhmérget a túlérzékenység megszűntetésére. A teljes testkivonat használatát egy dupla vak teszt
után abbahagyták, mivel a teszt kimutatta, hogy a tiszta méregnek sokkal jobb a
hatékonysága (Hunt et al., 1978). Bizonyos kelet-európai, valamint több ázsiai
országban a méhmérget a hivatalos gyógykezelésekben is hasznosítják különböző betegségek gyógyítására.
A tiszta méreg befecskendezése és a jól elhelyezett méhszúrások egyre
gyakoribb alternatívái a nyugati országokban a túlzott (és sokszor hatástalan,
valamint gyakran mellékhatásokat produkáló) gyógyszerhasználatnak. Ezt leginkább ízületi és más reumatikus gyulladás esetén alkalmazzák. A méreg alkalmazási lehetőségei a következők: természetes méhszúrás, bőr alá adott injekció,
elektroforézis, balzsam, inhalálás és tabletta (Sharma és Singh, 1983). Mivel a
méhméregnek mind helyi, mind szervezeti hatása is van, ezért a megfelelő helyre beadott injekció vagy elhelyezett szúrás, illetve ezek dózisa nagyon fontos
tényező.
Éppen ezért kell a méhméregterápiás kezelések módszerét alaposan elsajátítani. Így a betegség enyhülését érhetjük el egy-két egyszerű méhszúrás elhelyezésével az érintett területen, például fájdalmas, megmozdíthatatlan vagy
gyulladt ízületen. 1980-ban Japánban alakult egy api-akupunktúrás társaság. Az
ezt követő években az api-akupunktúrás tapasztalatokról és az elért sikerekről számos jelentés jelent meg az egyik japán tudományos lapban (pld. Ohta,
1983 és Sagawa, 1983). Kínában több kórház és orvos a méhméregterápiát
szintén akupunktúrával ötvözi. Az Amerikai Apiterápiás Szövetség (AAS) a
méhméregterápiáról szóló esettörténeteket és információkat, valamint más méhtermékek gyógyászati célú felhasználásának eredményeit gyűjti. Vannak más
nemzeti szervezetek is, főként Kelet-Európában és Ázsiában, amelyek szintén
hatalmas információgyűjteménnyel rendelkeznek (pld. IBRA és Apimondia).
Méregből készült termékek
A méhmérget árulhatják teljes méhkivonatként, folyékony állapotban vagy
injekciós oldatban, de mindegyik formájában korlátozott a piaca. A legtöbb
mérget száraz, kristályos halmazállapotában értékesítik. Mivel a mérget nem
szükséges feldolgozni, ezért a méhméregterápia bárhol alkalmazható, ahol megfelelő támogatásra lel. Kis mennyiségben történő gyártása sem okoz nehézséget,
amíg a szigorú higiéniás szabályokat és a steril munkafeltételeket biztosítják. A
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méhésznek rendkívül tiszta körülmények között kell dolgoznia, mivel a legtöbb
méregkészítményt emberekbe vagy állatokba fecskendezik injekció formájában.
Injekció esetén a méhmérget helyben is lehet vegyíteni desztillált vízzel,
sóoldattal és bizonyos olajokkal, de előre elkészített (vegyített) formájában is
kapható ampullás kiszerelésben. Az előre elkészített és kiadagolt ampullákban
levő mérget csak hivatalos gyógyszerészeti laboratóriumokban állíthatják elő a
roppant szigorú steril körülmények biztosítása és a precíz adagolás miatt.
Méhméreg-tartalmú krémek is kaphatók (pld. Németországban a Forapin és
az Apicosan, Franciaországban az Apivene, Ausztriában az Immenin), amelyek
külsőleg alkalmazhatók izületi gyulladások esetén (BeeWell, 1993; Sharma és
Singh, 1983), de sem pontos összetevőiket, sem azok arányát nem ismeri a szerző. Tablettákat is szoktak méhméreggel átitatni, de Sharma és Singh (1983) azt
javasolja, hogy a mérgező proteineket, a melittint el kell távolítani belőle, illetve
eltérő színeket kell használni a különböző mértékű méhmérget tartalmazó tabletták esetében. A tablettákat nyelv alá téve kell bevenni, de nincsen feltűntetve,
hogy ezzel milyen hatást lehet elérni.
Néhány erre szakosodott laboratórium képes elkülöníteni és megtisztítani a
különböző méregösszetételeket, amiket aztán elad tudományos és gyógyszerészeti laboratóriumnak. A foszfolifáz A2 és az erősen aktív peptidek azok közé
a proteinek közé tartoznak, amelyeket méhméregből állítanak elő laboratóriumoknak és ellátóknak (Schmidt és Buchmann, 1992). Erre a nagyon limitált
piacra csak úgy lehet bejutni, ha tökéletesen felszerelt laboratórium és alaposan
képzett műszerészek, gyógyszerészek állnak rendelkezésünkre. A szerző tudomása szerint más termékekben jelenleg nem használják a méhmérget. Bár közvetlenül nem tartozik ide, de méhszúrás ellen használt sürgősségi készleteket is
árusítanak egyes országokban az erre allergiás embereknek. Ezek a sürgősségi
készletek jó ha kéznél vannak az Afrikából származó méhekkel dolgozó méhészetekben, illetve az ezzel foglalkozó oktatási központokban, valamint azokon
a rendőrőrsökön és tűzoltóállomásokon, melyek olyan környéken vannak, ahol
előfordulnak ezek méhek. Az Egyesült Államokban a méhszúrás elleni sürgősségi készlet receptköteles. A készletnek (pld. az Egyesült Államokban az Anakit
a Hollister Stier-től) legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. Egy db fecskendő, előre kimért epinephrinnel (adrenalin) vagy atropinnal
az azonnali intramuszkuláris befecskendezéshez, amely általában 0,3 ml
sóoldatban oldott epinephrine-oldatot tartalmaz (1 : 1000). A könnyen, akár
ruhán keresztül is használható, fecskendőket a méhkellékeket árusító boltokban vagy gyógyszertárakban lehet kapni.
2. Antihisztamin tabletták.
3. Leszorító.
4. Használati utasítás, hogy mikor, hol és hogyan kell használni a fecskendőt
és a tablettákat; mikor nem szabad használni az epinephrine-t, illetve hol
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keressünk orvosi segítséget. Az epinephrine-injekciót csak nagyon sürgős
esetekben szabad alkalmazni, amikor más orvosi segítséget nem tudunk
igénybe venni. A szúrás elleni sürgősségi készletnek rövid szavatossági ideje van, és hűtőben kell tárolni.
Figyelmeztetés
A méhméreg begyűjtése nagyon óvatos munkát és nagyfokú tisztaságot igényel,
mivel a méreg közvetlenül, minden további feldolgozás, illetve fertőtlenítés
nélkül kerül beinjektálásra. A begyűjtést végző személy védelme szintén nagyon fontos: védekeznie kell a körülötte lévő méhek, valamint a roppant irritáló
méhméreg ellen. Mivel az embereket akár több száz méterrel távolabb is megszúrhatják a felingerelt méhek, ezért szigorú óvintézkedéseket kell alkalmazni
a méhészetben begyűjtés idején. A száraz méhméreg kezelésekor laboratóriumi
köpenyt, kesztyűt és arcmaszkot kell viselni annak érdekében, hogy elkerüljük
a méreg szembe, illetve tüdőbe való bejutását. Később minden használt eszközt
alaposan el kell mosni. Meg kell előzni, hogy a szennyezett anyagokhoz idegenek hozzáférhessenek, mert akik keveset foglalkoznak méhekkel, vagy csak
esetenként szenvednek el méhszúrást, illetve csak ritkán vannak kitéve a méhméreg hatásainak, azoknál könnyen kialakulhat allergia. A méhszúrás öngyógyításra való használata kockázatos lehet, mert a méhméreg allergiás reakciókat
válthat ki, akár hosszabb idő után is. Mindig legyen kéznél sürgősségi készlet,
vagy legyen a közelben olyan hely, ahol azonnali ellátást kaphatunk. Más mellékhatásról nincs tudomás, de a rendszeres apiterápiás orvosi felügyelet és ellenőrzés mindenképp szükséges. Mivel előfordulhatnak súlyos allergiás reakciók,
el kell kerülni a méhméreg véletlen bejutását a gyógyhatású készítményekbe.
Azokat a termékeket, amelyek méhmérget tartalmaznak, figyelmeztetéssel kell
ellátni, hogy allergiás reakciókat válthatnak ki.

4.3. A méz jellemzői
A méhtartás legfontosabb terméke: a méz mind mennyiségi, mind gazdasági
szempontból. Az ősidőkben is a méz volt a legfontosabb méhtermék, amit
az emberiség használt. A mézhasználat története és az emberiség története
között párhuzam vonható. Minden kultúrában találtak bizonyítékot a mézfogyasztásra, illetve arra is, hogy a mézet vallási, mágikus és terápiás szertartásokon is használták (Cartland, 1970; Crane, 1980; Zwaeneprel, 1984),
ami arra utal, hogy a mézet hódolat övezte. Egyedülálló pozícióját a mai
napig megőrizte, hiszen tömény cukorforrást biztosít az embereknek a világ
legnagyobb részén.
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Ugyanaz a kulturális bőség termelte ki magából a méz egyéb termékekben
való különböző felhasználhatóságát is. „A méz egy olyan természetes édesítőszer, amelyet méhek állítanak elő a virágok nektárjából vagy a növények
élő részeinek a váladékából, vagy a növények élő részéből táplálkozó rovarok kiválasztott anyagaiból összegyűjtve, átalakítva és saját speciális anyagaikat hozzáadva, melyet a lépben tárolnak és érlelnek.” A Codex Alimentarius
(1989) így határozza meg a mézet, amelyben jelen van a méz összes kereskedelmileg szükséges jellemzőjének leírása is. A témában érdekelt embereknek még a következő olvasmányt is ajánlják: „A méz. Egy átfogó vizsgálat”
(Crane, 1975). Hacsak külön jelzés nincs, a méz ebben a közleményben az
Apis mellifera által termelt mézre utal. Más méhfajok is készítenek mézet,
valamint léteznek más méhek és darazsak is, amelyek különféle mézeket tárolnak tartalék táplálék gyanánt.

A méz fizikai jellemzői
Viszkozitás
A frissen pergetett méz viszkózus folyadék. Viszkozitása függ a benne nagy
számban megtalálható különféle anyagoktól, ezért összetétele és víztartalma is
változó. A viszkozitás fontos technikai paraméter a mézfeldolgozásban, mert
befolyásolja a méz folyósságát a pergetés, a szivattyúzás, az ülepítés, a szűrés,
a keverés és a palackozás során. A méz hőfokának emelésével csökken annak
viszkozitása. Ez a jelenség az ipari mézfeldolgozásban széles körűen használatos. Egyes mézek esetében a viszkozitás eltérő lehet: a heather (közönséges
csarab), a manuka (déli mirtusz) és a carvia callosa méze tixotróp, ami azt jelenti, hogy gélszerű (különösen viszkózus), ha állni hagyják, és folyékonnyá
válik, ha felrázzák vagy kevergetik. Ezzel szemben számos eukaliptusz méze
épp az előzőekben leírtakkal ellentétesen viselkedik: rázás hatására fokozódik
viszkozitásuk.
Sűrűség
A másik fontos fizikai tulajdonság: a sűrűség. A méz sűrűségét fajsúllyal határozzuk meg: a méz fajsúlya nagyobb, mint a vízé, de ez nagyban függ a méz
víztartalmától is. A sűrűség ingadozása miatt a nagy tartályokban néha megfigyelhető a méz rétegződése. A nagy víztartalmú (kevésbé sűrű) méz a sűrűbb,
szárazabb méz fölé száll. Az ilyen kellemetlen elkülönülés alapos keveréssel
megszüntethető.
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6. táblázat: A különböző víztartalmú mézek fajsúlya

Víztartalom
(%)

Fajsúly
20 °C-on

Víztartalom
(%)

Fajsúly
20 °C-on

Víztartalom
(%)

Fajsúly
20 °C-on

13,0

1,4457

16,0

1,4295

19,0

1,4101

14,0

1,4404

17,0

1,4237

20,0

1,4027

15,0

1,4350

18,0

1,4171

21,0

1,3950

Higroszkóposság
A méz erősen higroszkopikus tulajdonsága mind a feldolgozás során, mind a
végső felhasználás során fontos. A méztartalmú végtermékek esetében (pld. a
tésztafélék vagy a különféle kenyerek) a beivódott nedvesség fontos elérendő
tulajdonság. Azonban a feldolgozás vagy a raktározás során ugyanez a higroszkopikusság könnyen problémássá válhat, mert a túlzottan nagy víztartalom rontja a termék tartósságot, megnehezíti a tárolást. A 6. táblázatból jól látható, hogy
a 18,3% vagy az ennél kevesebb víztartalmú méz a 60% feletti relatív páratartalmú levegőből nedvességet vesz fel.
Felületi feszültség
Alacsony felületi feszültsége teszi a mézet kiváló hidratáló szerré, amit a kozmetikai termékek előállítói jól kiaknáznak. A felületi feszültség függ a méz származási helyétől és – valószínűleg – a benne előforduló kolloidális anyagoktól. A
magas viszkozitással együtt ezek felelősek a méz habzásásért.
Termikus tulajdonságok
A mézfeldolgozó üzemek tervezésénél az üzem termikus tulajdonságait sem
szabad figyelmen kívül hagyni. A hőelnyelő képesség, pld. a fajlagos hő 0,56 és
0,73 cal/g/○C között változik, függően a méz összetételétől és a kristályosodás
állapotától. A hővezető képesség 118 és 143 × 10 cal/cm2/sec/○C között változik
(White, 1975a). Így bárki kiszámolhatja a hő, a hűtés, valamint a szükséges
keverés mennyiségét, amivel a mézet kezelni kell, pld. a szűrés vagy a pasztörizálás előtt és után. A viszonylag alacsony hővezető képesség, ami egyesül a
magas viszkozitással, gyors túlmelegedéshez vezet a pontszerű hőforrásoktól,
ezért van szükség az óvatos keverésre és a vízfürdőben történő hűtésre.
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Szín
A folyékony méz színe a színtelentől a sötétsárgáig vagy a feketéig terjedhet. A
különböző mézszínváltozatok alapjában véve a sárga szín apróbb eltéréseiből
adódnak csakúgy, mint a különféleképpen hígított és karamellizált cukor, amit –
a hagyományoknak megfelelően – színmintának használnak. A szín változhat a
növényi eredettől, a méz korától és a raktározási feltételektől, de az átlátszóság
vagy a tisztaság függ a lebegő részek számától is (pld. a virágportól). A nem
gyakori mézek színei: világossárga (napraforgó), vöröses színezetű (gesztenye),
szürkés (eukaliptusz) és zöldes (mézharmat).
A megkristályosodott méz színe világosabbá válik, mert a szőlőcukorkristályok fehér színűek. Egyes mézek tejfehérek Kelet-Afrika egyes részein,
mivel szépen kikristályosodnak, de folyékony állapotukban vízszínűek, azaz
színtelenek. A méz színének legfontosabb szerepe a marketingben és a végfelhasználás meghatározásában rejlik. A sötétebb színű mézek legtöbbször ipari
felhasználásra kerülnek, míg a világos színűek közvetlen fogyasztásra. Azokban az országokban, ahol nagy piaca van a méznek, a fogyasztói igényeket a
méz színe határozza meg, és így – az általános minőség meghatározása mellett
– a szín a legfontosabb tényező, ami megszabja az import és a nagykereskedelem árait. A méz színét gyakran milliméterekben adják meg a Pfund-skálán
(ez egy optikai sűrűségjelző, amit a nemzetközi mézkereskedelemben használnak).
Kikristályosodás
A méz forgalomba hozatala szempontjából a kikristályosodás egy másik nagyon
fontos tulajdonság, bár az árat nem befolyásolja. Szabályos hőmérsékletű tárolás mellett is – mérsékelt éghajlaton – a legtöbb méz kikristályosodik. Ez annak
köszönhető, hogy a méz lényegében egy cukorral túltelített oldat, azaz több cukrot tartalmaz, mint amennyi oldott állapotban képes benne megmaradni. Számos
vásárló úgy gondolja, ha a méz kikristályosodott, akkor az azt jelenti, elveszítette minőségét, vagy pedig hozzáadott cukrot tartalmaz. A kikristályosodás a
monohidrát szőlőcukor-kristályok képződésének az eredménye. A szőlőcukorkristályok száma, alakja, mérete és minősége változó, ami függ a méz összetételétől és a tárolási feltételektől.
Minél alacsonyabb a méz víztartalma, és minél magasabb szőlőcukortartalma, annál hamarabb kristályosodik ki. A hőmérséklet fontos szerepet játszik,
mivel 25 ○C felett és 5 ○C alatt nem megy végbe a kikristályosodás. A gyors
kikristályosodáshoz kb. 14 ○C az optimális hőmérséklet, de tömör részecskék
(pld. a virágpor) és lassú kevergetés is szükséges a gyorsabb kikristályosodáshoz. Általában a lassú kikristályosodás során nagyobb kristályok képződnek.
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Maga a folyamat vizet szabadít fel. Következésképpen a folyékony fázis víztartalma megnövekszik, amivel párhuzamosan nő az erjedés kockázata is. Így a
részlegesen kikristályosodott méz eltarthatósága nehézségekbe ütközhet, ezért
szükséges a rendszeres ellenőrzés, illetve a kikristályosodás mesterséges úton
történő befejezése. Fontos szempont az is, hogy a csak részlegesen kikristályosodott vagy az újra folyóssá tett méz nem nyújt túl vonzó látványt a boltok
polcain.
A méz összetétele
A mézek általános összetevőit a 7. táblázatban láthatjuk.
●● Cukrok: A méz 95-99%-át a szárazanyag teszi ki. Ennek nagy része egyszerű
cukrokból áll: gyümölcscukor és szőlőcukor. Ezek teszik ki a mézben lévő
cukrok 85-95%-át. Általában a gyümölcscukorból több van, mint a szőlőcukorból. Az egyszerű cukrok fölénye (elsősorban a gyümölcscukoré) felelős a méz legtöbb fizikai és táplálkozási tulajdonságáért. Kis mennyiségben
másféle cukrok is jelen vannak: diszacharidok (szaharóz, maltóz, izomaltóz),
egy kevés triszacharid és oligoszacharid. Bár mennyiségileg csekély jelentőségük van, jelenlétük információval szolgálhat a méz esetleges hamisításáról
és botanikai eredetéről.
●● Víz: Mennyiségileg a víz a második legfontosabb összetevője a méznek. A víztartalom kritikus is lehet, mert befolyásolja a méz eltarthatóságát. Csak a 18%
alatti víztartalmú mézek tarthatók el az erjedés kockázata nélkül. A végleges
víztartalom számtalan, a termelés során bekövetkező, környezeti tényezőtől
függ. Ilyenek: az időjárás, a kaptáron belüli páratartalom, a nektár állapota,
illetve a méz kezelése a pergetés és a raktározás során. Speciális technológia
segítségével a víztartalom csökkenthető a pergetés előtt vagy után.
●● Az apróbb összetevők közül a szerves savak a legfontosabbak, ezek közül
is a glükonsav van túlsúlyban, ami a szőlőcukor enzimes feltárása során keletkező melléktermék. A szerves savak felelősek a méz savasságáért, illetve
nagy szerepet játszanak a méz jellegzetes ízében.
●● Az ásványi anyagok nagyon kis mennyiségben vannak jelen, káliumban viszont meglehetősen gazdag a méz. A sötét színű mézek – főként a mézharmat
méz – a leggazdagabbak ásványi anyagokban.
●● Más nyomelemek – idetartoznak a nitrogéntartalmú vegyületek –, amelyek
közül az enzimek a dolgozó méhek nyálváladékából származnak. Nagyon
fontos szerepük van a méz képződésében. A mézben található főbb enzimek
az invertáz (szacharáz), a diasztáz (amiláz) és a glükóz-oxidáz.
●● Úgy gondolják, hogy az egyéb proteinek, enzimek vagy aminosavak, valamint a vízben oldódó vitaminok a méz pollenfertőződéséből adódnak.
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●● A friss mézben nincsen jelen a hidroximetilfurfurol (HMF), a szőlőcukor
bomlásának mellékterméke, ami a tárolás vagy a hőkezelés során keletkezik.
Így jelenléte a méz romlásának fő indikátora. Még akkor is, ha a méz színéért
és ízéért felelős anyagok többségét kimutatták, nagy részük mégis ismeretlen. Több mint valószínű, hogy a különböző növénytani eredettel rendelkező mézek más és más aromát és egyéb anyagokat tartalmaznak, amelyek
közrejátszanak abban, hogy a mézeket sajátos szín és íz alapján meg lehessen különböztetni egymástól. Ehhez hasonlóan, nagyon valószínű, hogy a
növénytani származástól függően, a mézek gyógyszertanilag aktív anyagok
nyomelemeit tartalmazzák. Egy részüket már kimutatták, pld. azokat, amelyek bizonyos mézek toxikusságáért felelősek. Azonban ezen anyagok nagy
részének jelenlétét tudományos vizsgálatok segítségével kellene alátámasztani.

6-7. kép: Méz – fontos gyógyszer
7. táblázat: Átlagos összetételű mézek
Összetevő
(%-osan, kivéve a pH- és
a diasztáz-értékét)
Víz
Gyümölcscukor
Szőlőcukor
Szacharóz
Malátacukor (malátacukorral számolva
a diszacharidokat csökkenti)
Magasabb cukrok
Szabad savak (glükonsav)
Lakton (glükolakton)

Átlag

Standard
eltérés

Értéktartomány

17,2
38,2
31,3
1,3

1,5
2,1
3,0
0,9

13,4 – 22,9
27,2 – 44,3
22,0 – 40,7
0,2 – 7,6

7,3

2,1

2,7 – 16,0

1,5
0,43
0,14

1,0
0,16
0,07

0,1 – 8,5
0,13 – 0,92
0,0 –0,37
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Teljes sav (glükonsav)
Hamu
Nitrogén
pH
Disztáz-érték

0,57
0,169
0,041
3,91
20,8

0,2
0,15
0,026
–
9,8

0,17 – 1,17
0,020 – 1,028
0,000 – 0,133
3,42 – 6,10
2,1 – 61,2

A méz élettani hatásai
Évezredekkel ezelőtt a méz volt az egyetlen koncentrált cukorforrás. Egyedülállósága, ritkasága és kívánatossága miatt a korabeli ember isteni természetűvé emelte, így szimbolikus, bűvös és gyógyászati jelentőséget tulajdonítottak
neki. A mítosz nagy része és a hagyományos gyógyászati alkalmazás napjainkra
is megmaradt. Tudományosan is igazolták a gyógyító hatások egy részét, és
kiderült, hogy nem mind köszönhető kizárólagosan a méznek. Nagy részük a
magas cukortartalommal magyarázható, és ezért más, nagy cukortartalommal
rendelkező anyagok is hasonló hatást váltanak ki. Ez nem véletlenszerű. Amikor
Európában megjelent a cukor, gyógyszerként tekintettek rá, és körültekintően
használták. A méz főbb tulajdonságait és hatásait (Donadieu, 1983) az alábbiakban mutatjuk be, de egyéb módokon is használhatják a különböző országokban,
melyek összességét lehetetlen lenne itt felsorolni.
Táplálkozásbeli előnyök
Úgy tartják, hogy a méz nagyon jó hatással van a teljesítőképességre (főleg az
ismételt erőfeszítések esetében), és ellenszere a fáradtságnak. Ezen túl a magas
intelligenciaszint kialakulására is ösztönző hatással van. Épp ezért használhatják mind az egészséges, mind a beteg emberek bármiféle gyengeség ellen, valamint emésztőrendszeri problémák esetén. A mézfogyasztásból eredő táplálkozási előnyök többféleképpen is megnyilvánulnak: jelentős gyarapodás érhető el
újszülött gyermekeknél, akiket valamilyen oknál fogva nem tudnak szoptatni, a
kalcium csontokba történő beépülése hatékonyabb, gyógyítja a vérszegénységet
és az anorexiát.
Az emésztőrendszerre gyakorolt jótékony hatása
A mézről úgy tartják, hogy elősegíti a táplálék felszívódását, továbbá hasznos a
krónikus és fertőző bélproblémákra, mint a székrekedés, a nyombélfekély és a
májfunkciózavarok. Salem (1981), Haffejee és Moosa (1985) különböző sikeres
gasztroenterológiai rendellenességek kezeléséről számolnak be tanulmányaikban.
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A légzőrendszerre gyakorolt jótékony hatása
A mérsékelt övi éghajlatú és a jelentős hőingadozású vidékeken a mézet gyógyszerként használják megfázásra, illetve a szájat, torkot és tüdőt érő irritációs
hatások és fertőzések ellen. A méz antibakteriális hatásától eltekintve, a benne
lévő gyümölcscukorról azt feltételezik, hogy nyugtató hatása van.
Jótékony hatása a bőrre és a sebgyógyulásra
A mézet hidratáló és bőrtápláló kozmetikai krémekben használják, de ezen kívül
gyógyszertári készítményekben is megtalálható, amelyeket nyílt sebeken, gyulladt felületeken, fekélyeken, visszereken és égési felületeken lehet hathatósan
alkalmazni. Tiszta, feldolgozatlan formájában szintén használható fertőzések
ellen, de ugyanakkor elősegíti a szövetek regenerálódását, és csökkenti a hegképződést (Hutton, 1966; Manjo, 1975; Armon, 1980 és Dumronglert, 1983).
Ha égéskor azonnal a sérült felületen alkalmazzuk, akkor csökkenti a vízhólyagok képződését, és gyorsítja az új szövetek regenerálódását. A szakirodalom
számos kórtörténetet említ mind az emberi, mind az állati orvoslásban (gyulladás, nyílt sebek és tőgysérüléses tehenek esetében). Krém, méz, rozsliszt és olívaolaj keverékét napi háromszor alkalmazva sikeresen gyógyítja a gyulladások
nagy részét és a nyílt sebeket – lovak esetében még az üszkös sebeket is. Lucke
(1935) sikeresen alkalmazta embereknél nyílt seben a méz és a tőkehalmáj elegyét, melyet egy egyszerű, nem reaktív krémbe kevert. Az összetevők arányát
viszont nem részletezte.
Jótékony hatása a szem rendellenességeire
Klinikai esetek és a hagyomány azt állítja, hogy a méz közvetlenül a szemgolyó
felületén alkalmazva csökkenti a szürkehályog kialakulásának esélyét, gyógyítja a kötőhártya-gyulladást és a szaruhártya megbetegedését, melyek elsősorban
Európában, Ázsiában és Közép-Amerikában ismertek. Azt mondják, hogy ez
még inkább igaz a Dél- és Közép-Amerikából, valamint az Indiából származó
Meliponid- és Trigonid-mézekre. Kórtörténetek szólnak még a kreatitis rosacea,
illetve a szaruhártya fekélyeiről, melyet tiszta mézzel vagy 3%-os szulfidkenőccsel (melyben a vazelint mézzel helyettesítették) gyógyítottak.
Gyógyszerszerű használat
Gyakran olvashatunk a vegyes virágmézek sajátos előnyeiről, ami azon a hagyományon alapszik, hogy a méz a gyógynövények nektárjából készül, és így
ugyanolyan vagy hasonló gyógyító hatásokkal rendelkezik, mint maga a növény
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egésze vagy valamilyen része. Még ha az aktív összetevők nem is kerülnek át,
a homeopátiás potenciációhoz hasonló működési elv lehetséges. Tapasztalatok
alapján a hatásos terápiák, mint a Bach-virágterápia és az aromaterápia azt sugallják, hogy a méz gyógyító hatása sokkal nagyobb annál, mint amit a vegyi
elemzések és a számszerűsítések felfednek. Természetesen ezek az állítások tudományosan nem bizonyítottak.
Cukorbetegség
Többen leírják, hogy a méz jó a cukorbetegség kezelésére. Ezt viszont még nem
eősítették meg, mivel igen magas a cukortartalma. Azonban Katsilambros et
al. (1988) tanulmánya szerint a mézből készült termékek jobbak a cukornádból
készülteknél. A tanulmányból kiderül, hogy a vizsgálat során az inzulinszint
alacsonyabb volt, mint más, azonos kalóriaértékű étel esetén, de a vércukorszint
nem sokkal az evést követően ugyanakkora vagy magasabb volt, mint a másik
étel elfogyasztása után. Egészséges személyeknél egységnyi méz elfogyasztása
alacsonyabb vércukorszintet eredményezett, mint a hasonló mennyiségű gyümölcscukor bevitele.

Ájurvédikus orvoslás
A hagyományos és alaposan tanulmányozott alternatív gyógyító rendszerek –
mint az indiai ájurvédikus orvoslás – előszeretettel használják a mézet a különböző gyógynövény-kivonatok gyorsabb felszívódása érdekében. Mások úgy
gondolják, hogy egyéb betegségek kezelésében is segítséget nyújthat, főleg a
légzőszervi megbetegedések, a száj gyulladásai és szürkehályog esetén. Általános erősítőszerként szolgálhat újszülött gyermekeknek, fiataloknak és időseknek, lábadozóknak vagy kemény fizikai munkát végzőknek (Nananiaya,
1992, személyes kommunikáció). Általában nem tesznek különbséget az Apis
mellifera, Apis cerana vagy az Apis dorsata méze között.
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Egyéb előnyök
Tapasztalatok szerint a méz normalizálja a veseműködést, csökkenti a lázat, és
segít az álmatlanságon. Hasonlóan jó az alkoholmérgezésből való felépülésben,
és védi a májat. Meg kell jegyezni, hogy ugyanezen hatásokat a gyümölcscukorszirupnak is tulajdonítják. Szív-, keringési és májbetegségek, illetve lábadozó
betegek állapota általánosan javult, miután vizükbe 20-40%-os mézoldatot kevertek.
Tudományos bizonyíték
A tudományos megítélés szerint a méz inkább tekinthető ételnek, mint gyógyszernek. A fent említett előnyök legtöbbje, de legalábbis azok, amelyeket belsőleges használatra ajánlanak, leginkább a méz táplálkozási hatásainak tulajdoníthatók. Másrészről az ok és okozat tudományos összhangja csak akkor erősíthető
meg, ha egy összetevő mérhető hatást gyakorol egy jól meghatározott tünetre.
Energiaforrás
Mint étel a méz főleg egyszerű cukrokból, gyümölcscukorból és szőlőcukorból
tevődik össze, ami az alapját adja közel az összes javallatnak, hogy hogyan, mikor és miért használjuk. A fő szempont az a tény, hogy a méz gyorsan felszívódó
kalóriát biztosít, ami energiát ad mind az egészséges, mind a beteg embereknek,
azaz gyors elérésű energiát biztosít, ezért nincs szükség hosszadalmas vagy összetett emésztési folyamatokra. Ugyanez a folyamat kockázatot is hordoz magában,
hiszen a kóros cukoranyagcsere akár cukorbetegséghez vagy elhízáshoz vezethet.
A nem energizáló tápanyagok
A mézet azért is szokták gyakran ajánlani, mert egyéb tápanyagokat is tartalmaz, mint például vitaminokat és ásványi anyagokat, de elenyésző mennyiségük miatt irreális lenne azt gondolni, hogy a hiányos táplálkozásból eredő
tápanyagokat ez pótolni tudja. Hasonlóak a vélemények a többi méhtermék (virágpor, méhpempő stb.) táplálkozásra és egészségre gyakorolt pozitív hatásával
kapcsolatban is. Bár jótékony tulajdonságaik már számtalan esetben megmutatkoztak, a hatások nem kellően bizonyítottak. Az köztudott, hogy a jó minőség és
a könnyű elérhetőség egy tápanyag esetében nagyon fontos a szervezet számára.
Állítólag a feldolgozatlan mézben található nyomelemek a lehető legmagasabb
minőséget képviselik. Így táplálkozási szempontból a szinergiás egyensúlyi hatás vagy az, amelyik utat enged más, már jelen lévő tápanyagnak, az egyike az
elfogadhatóbb, bár még nem vizsgált feltételezéseknek.
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Helyi felhasználás
Ellenőrzött feltételek mellett a helyi alkalmazás gyors sebgyógyulást eredményezett állatok esetében (Bergman et al., 1983; El Banby et al., 1989) és égési
sérülést szenvedett patkányoknál (Burlando, 1978). Ugyanígy hatásos volt embereknél a műtét utáni sebek gyógyulásában (Cavanagh et al., 1970; Kandil
et al., 1987a, 1987b, 1989; Effem, 1988 és Green, 1988). Hasonló, de ezzel
nem teljesen egyenértékű hatást értek el tisztított szacharózzal és speciális
poliszaccharid porral is (Chirife et al., 1982). Operációból származó külső és
belső sebek bakteorológiailag sterillé váltak és beszáradtak néhány napon belül.
Az egyidejű szövetregenerálódás méz által történő serkentése gyorsítja a hegképződést és a gyógyulási időt. Továbbá a kötőzőanyag nem ragad bele a sebbe
vagy a gyenge, új bőrszövetbe. Számos trópusi éghajlatú kórházban régóta sikeresen alkalmazzák a mézet abban az esetben is, ha az antibiotikumok és más
gyógyszerek nem bizonyulnak elegendő hatásúnak.
8. táblázat: Humán használatú mézben található tápanyagok (Crane, 1980)
Tápanyag

Egység

Energia-ekvivalencia
Vitaminok
A
B1 (Tiamin)
B2 (Riboflavin)
Nikotinsav (Niacin)
B6 (Pridoxine)
Pantoténsav
Bc (Folsav)
B12 (Cianokobalamin)
C (Aszkorbinsav)
D
E (Tokoferol)
H (Biotin)
Ásványi anyagok
Kalcium
Klór

K. Cal.

100 g mézben
található átlagos
mennyiség
304

I. U.
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
I. U.
I. U.

–
0,004 – 0,006
0,002 – 0,06
0,11 – 0,36
0,008 – 0,32
0,02 – 0,11
–
–
2,2 –2,4
–
–
–

5000
1,5
1,7
20
2,0
10
0,4
6
60
400
30
0,3

mg
mg

4 – 30
2 – 20

1000
–
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Javasolt napi
adag
2800

Réz
Jód
Vas
Magnézium
Foszfor
Kálium
Nátrium
Cink

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

0,01 – 0,1
–
1 – 3,4
0,7 – 13
2 – 60
10 – 470
0,6 – 40
0,2 – 0,5

2,0
0,15
18
400
1000
–
–
15

Antibakteriális hatás
A méz antibakteriális tevékenységét a legkönnyebb tesztelni, és valószínűleg
ez a leginkább tanulmányozott hatása. A mézeknek normális esetben magas a
cukor- és savtartalmuk (pH 3,5–5,0). Azonban a hígított méznek is van antibakteriális hatása. Az aktív összetevőt egy meghatározhatatlan anyagnak tulajdonítják, melyet egy általános szakkifejezéssel „inhibin”-nek neveztek el. Ennek
a hatásnak nagy részét később a hidrogén-peroxidnak tulajdonították (H2O2),
ami a glükonsav gyümölcscukorrá válása során keletkező enzimatikus melléktermék.
Az ezért felelős glükóz-oxidáz enzim alapvetően hatástalan a tömény mézben. Így a mézoldat (hígított méz) – megfelelő pH-értékkel – antibakteriális
hatással rendelkezik, ami a hidrogén-peroxid jelenlétének köszönhető. Ennek a
mechanizmusnak az a biológiai jelentősége, hogy a kialakulatlan (nagy nedvességtartalmú) mézet védelmezze a kaptáron belül, amíg a magas cukortartalom
kialakul. E mechanizmussal is csak részben magyarázható a méz sebfertőtlenítő, illetve a megfázásból eredő fertőzések elleni hatása. Az égési sérülésekre
(Heggers, et al., 1987) és a kevésbé varrosodó sebgyógyulásra gyakorolt kedvező hatását még mindig nem ismerjük eléggé.
Subralimanyam (1993) azt tapasztalta, hogyha az átültetendő bőrt 12 hétig
mézben tárolják, akkor a szervezet 100%-osan befogadja. A különböző mézeknél
nagyban változó az antibakteriális hatás (Dustmann, 1979; Revathy és Banerji,
1980; Jeddar et al., 1985 és Molan et al., 1988). A glükóz-oxidázon kívül úgy
tűnik, hogy a méz tartalmaz más, többnyire ismeretlen anyagokat is, amelyeknek
szintén antibakteriális hatásuk van. Ezek között polifenolok is vannak. Néhány
esetben ezeket az alkotóelemeket be is azonosították (Toth et al., 1987; Bogdanov,
1989 és Molan et al., 1989), de egészében csak nagyon kevés tudományos tanulmány született a méz különböző kedvező hatásaival kapcsolatban. Azonban azt
már jól bizonyították, hogy a méz elveszíti antibakteriális hatását, ha melegítik
vagy tartósan napsütés hatásának teszik ki (Dustmann, 1979).
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Mézterápiás információforrások
A mézterápiáról Mladenov (1972) adott ki könyvet Romániában, valamint több
cikk is megjelent erről az Apimondiában (1976) és a Crane-ben (1975 és 1990).
Az Amerikai Apiterápiás Egyesület gyűjti a kórtörténeteket és a tudományos
információkat a méhtermékek terápiás használatáról.
A méz mint összetevő a gyógyhatású készítményekben
A méz gyógyászati célra történő használata valószínűleg a legismertebb felhasználási területei közül, és nem igényel különösebb előkészületeket. Ha nem
közvetlenül alkalmazzák, akkor valamilyen folyadékba keverve is használható,
például meleg tejben, teában vagy egyéb italokban: borban és más szeszesitalokban. Számos ország gyógyszeres könyvében szerepelnek különböző méztartalmú készítmények, amelyeket gyógyszerészek szoktak elkészíteni torokfertőtlenítésre, illetve a szájban létrejövő fekélyek kezelésére (mézes rózsavíz). A
mézet még az előzőektől is gyakrabban használják egyes gyógynövények kivonataiban. Ha a kivonatot szirupként állítják elő, akkor a készítményt hőkezeléssel sterilizálni kell mielőtt vagy miután az aktív összetevőket vagy a konzerváló
anyagot (például kálium-szorbát vagy alkohol) hozzáadják. Néha fermentált
mézszirupot használnak alapként. A fermentált szirupokat úgy készítik, hogy
élesztőt adnak egy olyan keverékhez, amelynek a méz és víztartalma magas
(1:1). A növénykivonatot a fermentálást és a szűrést követően keverik hozzá.
Az ájurvédikus orvoslásban is gyakran használják a gyógynövénykivonatokban a mézet fermentálás előtt (lásd fentebb), ahogy már említettük korábban. A
tradícionális afrikai orvoslásban is összekeverik mézzel a kivonatokat, mivel így
sokkal könnyebb fogyasztani. Európában számos hagyományos készítmény ismert, néhányat még Hippokratész is ajánlott. A méz még egyes gyógyhatású boroknak és eceteknek is alapvető összetevője. Egyik ilyen elkészítési mód, amikor
a gyógynövényeket összezúzzák, és 10-30 napra borban áztatják, majd alkoholt
is adagolhatnak hozzá, hogy a kivonatolás és a tartósítás hatékonyabb legyen. A
kapott folyadékot szűrni, pasztörizálni kell, és csak ezek után adják hozzá a mézet.

4.4. A propolisz jellemzői
A propolisz különböző mennyiségű méhviasz és gyanta keveréke, amit a házi
méhek gyűjtenek be növényekről, elsősorban virágokról és levélrügyekről.
Mivel a méheket meglehetősen nehéz megfigyelni gyűjtögetés közben, ezért a
propolisz pontos származási forrása általában ismeretlen. Megfigyelték, hogy a
méhek a virágok és a levélrügyek védőgyantarétegét rágószervükkel lekapargatják, és mint a pollengolyócskákat, ezt is a hátsó lábaikon szállítják el a kaptárba.
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Feltételezhető, hogy a gyanta gyűjtése során a méhek nyálukkal és egyéb váladékanyagaikkal keverik össze azt.
A propoliszt a dolgozók használják, hogy befedjék vele a fészek belsejében
lévő üregeket és a fias lépeket, megjavítsák a lépeket, kijavítsák vele a kaptár
kisebb repedéseit, csökkentsék a kaptár bejáratának méretét, bevonják vele a
kaptárba került elpusztult állatok vagy rovarok tetemeit, melyeket súlyuk miatt
nem tudnak eltávolítani a kaptárból. Valószínűleg legfontosabb feladata, hogy
a viaszt egy kis mennyiségű propolisszal összekeverve befedjék a fias sejteket. A felhasználásnak e része igen jelentős, mert antibakteriális és gombaölő
hatása van, és így megvédi a családot a betegségektől. A propoliszról kimutatták, hogy elpusztítja a méhek legveszélyesebb bakteriális ellenségét, a Bacillus larvae nevű baktériumot, ami a nyúlós költésrothadást okozza (Mlagan
és Sulimanovic, 1982; Meresta és Meresta, 1988). A propolisz használatával
csökken a fejlődő fiasítás fertőződésének esélye, illetve csökken az elpusztult
állati szövetekben elszaporodó lebomló baktériumok száma.
A propolisz összetétele a méhek által elérhető növények típusától függ. A
propolisz színe, illata és alighanem gyógyító jellemzői is változhatnak az alapanyagforrások és az évszak függvényében. Sőt! Egyes méhek vagy méhcsaládok sokkal mohóbb gyűjtögetők, gyakorta a méhész döbbenetére, mivel a
propolisz eléggé ragadós anyag, és ha nagy mennyiségben összegyűlik, akkor
nehéz eltávolítani a kereteket a kaptárból. A propoliszgyűjtés csak a nyugati
háziméhre, az Apis melliferára jellemző. Az Apis ázsiai faja nem gyűjti a propoliszt. Csak a Meliponini vagy a fullánknélküli méhekről ismert, hogy hasonló
ragacsos gyantás anyagot gyűjtenek, hogy befedjék vele a kaptárt, és a méznek,
valamint a pollennek tárolóedényt készítsenek.
Ebben a kiadványban a propolisz csak a háziméhek által összegyűjtött gyantára vonatkozik (a Meliponini méhek által összegyűjtött gyantának is vannak
hasonló tradícionális felhasználási formái). Az Apis mellifera természetes eloszlása miatt vált ez a sokoldalú anyag széles körben ismertté. Már a görögök
és a rómaiak is tudatában voltak a propolisz bőrtályog-gyógyító hatásának. Az
ókori egyiptomiak is alkalmazták a propoliszt gyógyításra. Afrikában még ma
is használják gyógyításra, dobok hangolására, víztárolók, kenuk foltozására és
tucatnyi egyéb dologra. Speciális lakkokba is keverték az évszázadok során speciális célokra, mint például Stradivari a hegedűihez (Jolly, 1978).
A propolisz fizikai jellemzői
A propolisz színe a sárgától a sötétbarnáig terjedhet, attól függően, hogy a gyanta honnan származik. Azonban már átlátszó propoliszról is írt Coggshall és Morse (1984). A 25-40 ○C hőmérsékletű propolisz lágy, rugalmas és nagyon ragadós
anyag. 15 ○C alatt – különösen, ha fagyott vagy majdnem fagyott állapotban
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van – megkeményedik, és törékennyé válik. Fagyott állapotát követően már 45
○
C fölött is törékeny marad. 45 ○C fölött egyre inkább nyúlóssá és ragacsossá,
60-70 ○C-on folyékonnyá válik, de egyes mintáknak 100 ○C-on volt az olvadáspontja. A leggyakrabban használt oldószer az etanol (etil-alkohol), éter, glikol és
a víz. Vegyi elemzéshez az oldóanyagok széles körét használták, hogy kinyerjék belőle a különböző frakciókat. Baktericid összetevőjének a legtöbbje vízben
vagy alkoholban oldódik.
A propolisz összetétele
Egy újabb angliai elemzés 150 összetevőt azonosított egyetlen mintából
(Greenaway et al., 1990), de összesen több mint 180-at különítettek el eddig. Úgy tűnik, hogy minden új elemzéssel találnak újabb alkotóelemeket. A
propoliszgyantát sokféle fáról és bokorról gyűjtik össze a méhek. Úgy tűnik,
hogy minden egyes területnek és családnak megvan a saját gyantaforrása, ami
azt eredményezi, hogy az összegyűjtött propolisznak széles körűen változik az
illata, színe és összetétele. Az európai a fák gyantájának összehasonlítása azt
mutatja, hogy bárhol is legyenek a nyárfák, a mézelő méhek azok levélrügyeiről gyűjtik össze a gyantát. Egy kubai tanulmány úgy véli, hogy a növényekről
összegyűjtött gyantát a méhek részlegesen metabolizálják (Cuellar et al., 1990).
A cukor jelenléte (Greenaway et al., 1987) szintén a méhek metabolizálására
utal, ami azt jelenti, hogy saját nyálukkal keverik össze, miközben lekapargatják
és megrágják. Az alábbiakban található lista megmutatja a propoliszban előforduló vegyi anyagok főbb osztályait. A gyanta főbb alkotóelemei flavonoidokból
és fenolsavakból vagy azok észtereiből tevődnek össze, amelyek gyakran az
összetevők 50%-át teszik ki. A méhviasztartalom változatossága szintén befolyásolja a vegyi elemzést. A legtöbb tanulmány meg sem kísérli meghatározni
az összes összetevőt, hanem inkább egyes vegyi anyagokra vagy az extrahálás
módszerére összpontosít. Az általunk idézett tanulmányok kiválasztásakor arra
törekedtünk, hogy a legfrissebbeket és legteljesebbeket válogassuk össze.

8-9. kép: A propolisz növényi eredetű ragasztószer, melyet a méhek készítenek
bizonyos fák kérgéről és rügyéről, valamint egyes növényekről összegyűjtött
gyantából
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A propolisz élettani hatásai
A propolisz és kivonatai gyógyításban való felhasználásának jelentős irodalma
van, de tudományos magyarázata és bizonyítása még hiányzik. Így olvashatunk
az asztma elleni kezelésekhez használatos sprayről, a tüdő védelméről, a reuma elleni hatásosságáról (Donadieu, 1979). Emellett meggátolja a melanóma és
a carcinoma rákos sejtjeinek kialakulását, jó szövetregeneráló hatású, erősíti a
hajszálereket, antidiabetikus hatása van, phytoinhibitor, csírásodásgátló: különösen a burgonya és a levelessaláta csírásodását gátolja (Bianchi, 1991).
A propolisz összetevői
A propolisz összetevői kaptárról kaptárra, vidékről vidékre és évszakról évszakra változnak. Normál esetben a színe sötétbarna, de lehet zöld, piros, fekete
vagy fehér színváltozata is attól függően, hogy az adott kaptár milyen gyantalelőhelyen található. A mézelő méhek könnyen alkalmazkodnak, és amire
szükségük van, azt a fellelhető forrásokból összegyűjtik. Részletes elemzések
kimutatták, hogy a propolisz vegyi összetevői területenként és növényzetenként
változik. Például az északi mérsékelt éghajlaton a méhek nyárfákról és tűlevelűekről gyűjtik be a gyantát (a fák esetében a gyanta biológiai szerepe, hogy
befedje a sérüléseket, ezzel megakadályozva a baktériumok, gombák és rovarok
esetleges támadását).
A tipikus északi mérsékelt éghajlatról származó propolisz megközelítőleg 50
alkotóelemből áll, elsősorban gyantából és növényi olajokból (50%), viaszból
(30%), illóolajokból (10%) és virágporból (5%). Tartalmaz még zsíroldékony
acaricidot, ami egy természetes növényvédő szer, ami megakadályozza az atkafertőződést. Neotrópusi területeken a fák mellett Clusia- és Dalechampiafajok virágáról is szednek gyantát. Ezek az egyedül ismert virágok, melyek
gyantával vonzzák a beporzókat. A Clusia-gyanta poliprenilált benzofenonokat
tartalmaz. Chile egyes részein a propolisz a Baccharis bokorfajok által termelt viscidon terpént tartalmaz. Kína Henan tartományában a propolisz
szinapiniksavat, isoferuliksavat, kaffeinsavat és chrysint tartalmaz; ezek közül
az első három antibakteriális hatású. A vörös brazil propoliszból nemrég mutattak ki naphthoquinon epoxidot és prenylezett savakat (4-hydroxy-3,5-diprenyl
fahéjsav). Mivel nagyrészt a Dalbergia ecastaphyllum adja hozzá a gyantát, a
3-hydroxy-8,9-dimethoxypterocarpan és medicarpin flavonoidok is jelen vannak benne.
Gyakori a galangin és a pinocembrin is. Új-Zélandon a caffeic-sav phenethyl
észter (CAPE) is a propolisz gyakori összetevője. Esetenként a dolgozó méhek
emberi gyártásból származó különböző tömítő vegyületeket is gyűjtenek. A propolisz tulajdonságai az egyes kaptárak lakói által kiaknázott forrásoktól függ.
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Így a bizonyos kaptárakból származó propolisz gyógyító tulajdonsága esetenként hiányozhat más kaptárakból származó propoliszból, de akár ugyanabból a
kaptárból származó másik propoliszmintából is. A propolisz gyógyászati célú
felhasználása a következőket foglalja magába: szív- és érrendszeri betegségek kezelése (vérszegénység), légúti megbetegedések (különböző fertőzések),
fogápolás, bőrgyógyászati betegségek (szövetregeneráció, fekélyek, ekcéma,
sebgyógyulás: főként égési sebeknél, gombafertőzések esetében, nyálkahártya-fertőzéseknél és horzsolásoknál), rákterápia, az immunrendszer erősítése,
az emésztőrendszer betegségei (fekélyek és fertőzések), a máj védelme. Ezen
gyógymódokról leírásokat találhatunk a propolisz tudományosan bizonyított
hatásainak listájában vagy az IBRA-gyűjteményben, az Apimondiában és az
Amerikai Apiterápiás Társaságnál.

4.5. A méhpempő jellemzői
A méhpempőt a fiatal dolgozó (dajka-) méhek hypopharyngealis mirigye (néha
úgy is hívják, hogy a „fiasítás eledele”-mirigy) választja ki azért, hogy a fejlődő
lárvákat és a méhanyát etessék vele. Amint kiválasztásra került a méhpempő,
azonnal odaadják táplálékul a lárváknak vagy az anyaméhnek, tárolásra sosem
kerül. Ezért ezt nem lehet hagyományos méhterméknek nevezni. A méhanya
szaporodása az egyedüli helyzet, amikor a méhpempő begyűjtése megvalósítható: amikor a lárvából méhanya fejlődik ki, akkor bőséges méhpempővel kezdik
etetni.
A méhanyalárva nem bírja olyan gyorsan elfogyasztani a táplálékot, mint
amilyen tempóban biztosítják számára azt, ezért a méhpempő felgyülemlik a
sejtben. Ezért utal a kereskedelemben elérhető méhpempő definíciója a termelés
módszerére: ez az a táplálék, amit a 4-5 napos méhanya lárvájának szántak.
A méhanya és a dolgozó méh közötti különbség már a lárvaállapot során történő etetéskor is megjelenik. Valójában bármelyik nőivarú petéből kifejlődhetne
egy méhanya, de ez csak akkor történik meg, ha a teljes fejlődés során, főleg az
első négy napban, úgy etetik, úgy gondoskodnak róla, mint egy méhanyáról. Az
anyanevelés összetett folyamat. A fiatal lárván belül olyan hormonális, biokémiai hatások és ellenhatások sora játszódik le, amelynek eredményeként méhanya
fejlődik ki. A méhanya számos dologban különbözik a dolgozótól:
1. Alakjában: a méhanya szaporodáshoz szükséges szerveket növeszt, míg a
munkás méh későbbi munkájához szükséges szerveket fejleszt ki: virágporkosár, erős rágószervek, a fiasítás etetéséhez szükséges mirigyek és viaszmirigy.
2. Fejlődési időtartamában: a méhanya átlagban 15,5 nap alatt, míg a dolgozó
méh 21 nap alatt fejlődik ki.
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3. Élettartamában: a méhanyák akár évekig is élhetnek, a munkás méhek viszont csak néhány hónapig.
4. Viselkedésében: a méhanya több ezer petét rak le naponta, a dolgozók azonban csak esetenként (ellentétben a dolgozó méhekkel, a méhanya nem vesz
részt a kaptárban zajló közös munkában).
A méhpempőn nevelkedett méhanya látványos termékenysége és élettartama
miatt az emberek azt a következtetést vonják le, hogy rájuk is hasonló jótékony hatással lehet a méhpempő. Az 1950-es évek elején olyan cikkek kezdtek
el megjelenni – főleg a francia szaksajtóban –, melyek több kórházi kutatásra alapozva dicsőítették a méhpempő jótékony tulajdonságait. Chauvin (1968)
nem talált ilyen információforrásokat, ezért alaptalannak hitte az előbb említett
jótékony hatásokat. A méhpempő mítosza egyrészt csodálatos biológiai hatásmechanizmusa miatt kezdődött, másrészt pedig a kereskedelmi spekulációk következményeként. A kezdeti eredményeket rovartudósok és fiziológusok érték
el azáltal, hogy kihasználták a fogyasztók befolyásolhatóságát és képzeletét,
akiket teljesen lenyűgözött egy ilyen ritka és ismeretlen termék egészségügyi
alkalmazásának lehetősége. Valójában a méhpempőről annyira keveset tudtak,
hogy lehetetlen lett volna jelenlétét egy termékben beazonosítani.
A piacra kerülés első éveit követően a méhpempő széles körben ismertté
vált, és nagyon sokan fogyasztották. Ez a megnövekvő igény arra ösztönözte a
szakértőket, hogy növeljék termelését, és egyre több méhészt arra sarkalljanak,
szakosodjanak a méhpempő termelésére. Ugyanakkor a kereskedelemben részt
vevő termék minőségellenőrzése és biológiai, klinikai tulajdonságainak beazonosítása folyamatosan növekvő támogatást kapott. A méhpempő fogyasztása
azóta is növekvő tendenciát mutat, még úgy is, hogy gyógyító hatása az emberi egészségre nincs tudományosan bebizonyítva. A nyugati orvostudomány
mindig óvatosan kezelte feltételezett hatásait, és legtöbb esetben nem foglalt
állást vele kapcsolatban. Annak ellenére, hogy temérdek publikáció méltatja hatékonyságát, és nyilvánvalóan hatalmas irodalommal rendelkezik, még mindig
nincs tudományosan bizonyított adatokkal alátámasztva a méhpempő klinikai
hatékonysága.
A méhpempő fizikai jellemzői
A méhpempő homogén, pép állagú anyag. Színe fehér, némi sárgás vagy bézses
árnyalattal, áthatóan fenolos szagú, íze pedig fanyar. Sűrűsége megközelítőleg
1,1 g/cm3 (Lercker et al., 1992), és részben oldható vízben. Vizes oldata szódával történő lúgosítás során kitisztul. Víztartalma és kora függvényében változik
viszkozitása, szobahőmérsékleten vagy hűtőben 5 °C-on tárolva az idő múlásával egyre inkább viszkózussá válik. Úgy tűnik, hogy a fokozott viszkozitás
összefüggésben van a vízben nem oldódó nitrogéntartalmú vegyületek megnö-
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vekedésével és az oldódó nitrogén, valamint a nem kötött aminosavak csökkenésével (Takenaka et al., 1986).
Ezek a változások nyilvánvalóan a zsír- és fehérjefrakciók közötti állandó
enzimatikus folyamatok és kölcsönhatások miatt vannak. Ha cukrot adunk hozzá, a méhpempő teljesen folyóssá válik (Sasaki et al., 1987). Ilyen viszkozitásbeli változások azokhoz a jelenségekhez köthetők, amelyek a kasztelkülönülést
szabályozzák a méhcsaládon belül. A méhpempőben lévő szövettörmelék például a lárva bőrtörmeléke. Ugyanígy előfordulhat viaszmaradék is, de ennek a
jelenléte nagyban függ a gyűjtés módszerétől. Az elraktározott méhpempőből
idővel – a komponensek kicsapódása miatt – apró golyócskák keletkeznek.
A méhpempő összetétele
Számos publikáció jelent meg az évek során a méhpempő vegyi összetételéről. Az utóbbi időben részletes elemzés született ennek a kissé savas anyagnak
nem mindennapi tulajdonságairól (pH 3,6–4,2). A méhpempő fő összetevői: víz,
fehérjék, cukrok, zsírok és ásványi sók. Bár sokszor jelentős az eltérés, a méhpempő összetétele mégis viszonylag állandó marad, ha a különböző családokat,
méhfajokat és az időt összehasonlítjuk. A friss méhpempő kétharmada vízből
áll, de száraz állapotában a fehérjék és a cukrok a legnagyobb frakciók benne.
A nitrogéntartalmú anyagokban átlagban 73,9% a fehérje, és a hat fő proteinből (Otani et al., 1985) négy glikoprotein (Takenaka, 1987). A szabad aminosavak
átlagban 2,3%-ban és a peptidek 0,16%-ban (Takenaka, 1984) találhatók meg. Az
összes, emberek számára elengedhetetlen, aminosav jelen van benne (29 félét és
származékaikat mutatták ki belőle, melyek közül a legfontosabb az aszparginsav
és a glutaminsav (Howe et al., 1985). A szabad aminosavak a prolin és a lizin. Számos enzim is az összetevők között van: glükóz-oxidáz foszfatáz és kolineszteráz.
Kramer et al. (1977 és 1982) egy inzulinszerű anyagot is kimutatott belőle.

10-11. kép: Méhpempő
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9. táblázat: A méhpempő összetevői (Lercker et al.,1984 és 1992)

Víz
Fehérjék
Cukrok
Lipidek
Ásványok

Minimum
57%
a szárazanyag
17%-a
a szárazanyag
18%-a
a szárazanyag
3,5%-a
a szárazanyag
2%-a

Maximun
70%
a szárazanyag
45%-a
a szárazanyag
52%-a
a szárazanyag
19%-a
a szárazanyag
3%-a

A cukrok többnyire gyümölcs- és szőlőcukrot tartalmaznak, melyek viszonylag állandó arányban vannak jelen. A gyümölcscukor a domináns. Legtöbb esetben a gyümölcs- és a szőlőcukor a teljes cukortartalom 90%-át kiteszi.
A szacharóztartalom minden mintában változó arányban szerepel. Más cukrok
kisebb mértékben vannak jelen, páldául a malátacukor, trehalóz, melibiózon,
ribóz és erlóz (Lercker et al., 1984, 1986 és 1992). A zsírtartalom meglehetősen
egyedi, és több szempontból egy nagyon érdekes tulajdonsága a méhpempőnek.
A lipid frakció (ha a szárazanyagot vesszük alapul) 80-90%-ban tartalmaz szokatlan szerkezetű szabad zsírsavakat. Ezek általában rövidláncú (8-10 szénatom)
hidroxi zsírsavak vagy dikarbonsavak, szemben a zsírsavakkal, melyekben 1420 szénatom van, és többnyire állati vagy növényi anyagokban találhatók meg.
Ezek a zsírsavak felelősek a méhpempő eddig rögzített legtöbb biológiai tulajdonságáért (Schmidt és Buchmann, 1992). A fő sav a 10-hidroxi-2-dekánsav,
melyet az egyenértékű, telített változata követ, a LO-hidroxi-dekánsav. A szabad
zsírsavak, a lipid frakció tartalmaz még némi semleges lipidet, szterint (a koleszterint is beleértve) és a méhviaszkivonathoz hasonló, nem elszappanosítható
szénhidrogén frakciót.
A méhpempő teljes hamutartalma körülbelül 1%, illetve a szárazanyagban
2-3%. A fő ásványi sók a következők: K, Ca, Na, Zn, Fe, Cu, Mn, és a kálium
erős túlsúlyban van (Benfenati et al., 1986). Vitamintartalma számos publikációnak tárgya attól a pillanattól kezdve, hogy a legelső tanulmány (Aeppler, 1922)
kimutatta: a méhpempő rendkívül gazdag vitaminokban. A 10. táblázat mutatja
a Vecchi et al. (1988) által elért eredményeket, különös tekintettel a vízben oldódó vitaminokra. Más szerzők is a táblázatban lévő minimum értékekhez közeli
átlagokat mértek (Schmidt és Buchmann, 1992).
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C-vitamin csak nyomokban található benne. A méhanya nagyfokú termékenysége miatt először úgy gondolták, hogy a zsírban oldódó vitaminok közül a
méhpempő nagy mértékben tartalmaz E-vitamint. Azonban a vizsgálatok kimutatták, hogy nincsen benne, mint ahogy A-, D- és K-vitamin sem (Melampy és
Jones, 1939). Az első tanulmányok nagy hangsúlyt fektettek a nemi hormonok
keresésére. Az első pozitív tesztekről később kiderült, hogy tévesek. Melampy
és Stanley (1940) nőstény patkányokon végzett kísérletei nem mutattak ki
gonadotrop hatást, továbbá Johansson és Johansson (1958) egyértelműen bebizonyította az emberi nemi hormonok hiányát. Az utóbbi időben viszont egy
sokkal érzékenyebb radioimmunológiai módszerrel sikerült rendkívül kis men�nyiségű tesztoszteront kimutatni: 0,012 ~g/g friss tömeg (Vittek és Slomiany,
1984). Összehasonlításképpen: egy férfi naponta 250 000 milliószor termel többet, mint amennyi 1 gramm friss méhpempőben van (Schmidt és Buchmann,
1992). Ilyen kis mennyiségnek lényegében nincsen kimutatható biológiai hatása.
10. táblázat: A méhpempő vitamintartalma mg/gramm
(Vecchi et al., 1988)

Min.
Max.

Tiamin

Riboflavin

Pantoténsav

Piridoxin

Niacin

Folsav

Inozit

Biotin

1,44
6,70

5
25

159
265

1,0
48,0

48
88

0,13
0,53

80
350

1,1
19,8

A méhpempőben számos kisebb alkotóelemet kimutattak, melyek különböző vegyi kategóriákhoz tartoznak. Van közöttük két heterociklusos anyag, a
biopterin és a neopterin (25 és 5 ijg/g a friss anyagban). Ezek az összetevők a
dolgozó méh lárvájában is megtalálhatók, de csak egytized részben.
Más anyagokat is kimutattak, például több szabad bázisú nukleotidot
(adenozin, uridin, guanozin, iridin és citidin), AMP, ADP és ATP acetikolin
foszfátokat (1 mglg szárazanyag és glükonsav, a friss anyag 0,6%-a) (Nye et al.,
1973). Mind a populáris, mind a tudományos irodalomban van egy rész a méhpempőről, ami így szól: „valami más, még ismeretlen”. Ez a kifejezés nemcsak
azt fejezi ki, hogy a termék elemzése még nem teljes, hanem azt is, biológiai
(bizonyított vagy feltételezett) működését nem ismerjük még eléggé. A rengeteg erőfeszítés ellenére számos nyitott kérdés áll még a témával kapcsolatban a
tudósok előtt.
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A méhpempő jellemzői
Az eredetileg tápláléknak szánt méhpempő a mézelő méh lárvájára csodálatos biológiai hatással van, ez az, ami a méhpempő „mítoszát” megalapozta.
Az 1950-es években – a csodagyógyszerek felfedezésének hajnalán – a penicillin, a hormonok és a vitaminok népszerűvé váltak a gyógyulásra várók
körében, és több biológiai kérdésre is egyszerűsített választ kínáltak a hinni
akaró emberek számára. A méhpempő rejtőző hormonális hatása a mézelő méhek lárvájára arra engedett következtetni, hogy a lárvákon végbemenő csodás
folyamatok hasonló hatást gyakorolhatnak az emberekre is. Végkövetkeztetésként azt gondolták, hogy ezek a hormonális hatások nemcsak a dolgozó és
a méhanya közötti differenciálódásért felelősek, hanem a méhanya roppant
nagy termékenységéért is. Bár a méhanya és a dolgozó méhek genetikailag
teljesen megegyeznek, az nyilvánvaló, hogy csak az általuk elfogyasztott élelem különbözteti meg őket. Ugyanez vonatkozik a méhanya élettartamára is,
ami meglehetősen egyedi a felnőtt rovarok között.
Bár az köztudott a méhpempőről, hogy elengedhetetlen a méhanya túléléséhez és termékenységéhez, az már viszont nem ismert, mely méhpempőfrakciók
nélkülözhetetlenek, melyeket lehet helyettesíteni, és miként határozhatók meg
a méhanya minimális és optimális igényei. Szinte minden figyelemmel az érési szakaszra koncentráltak. Számos tanulmány született a hormonok, valamint
más nagy hatékonyságú anyagok felfedezésével kapcsolatban azért, hogy előidézzék a szükséges változásokat, ami biztosítja a királynőnek a „felsőbbrendű” minősítést.
Valójában, az első tanulmányokban arra a meggyőződésre jutottak, hogy
létezett egy „méhanya determinátor”, ami rendkívül labilis anyag volt. An�nyira labilisnak tűnt, hogy egy nap – a kiválasztódást követően – hatástalanná
vált. Végül is más vizsgálatok eredményei nem támasztották alá ezt a feltevést, így el kellett vetni.
Az egyik kísérlet során, amikor megpróbálták a méhanya determinátort
kimutatni, a méhpempő összes összetevőjét vizsgálták, főként azokat, amelyek a legritkábbak, illetve ismert biológiai hatással rendelkeznek, valamint
azokat, amelyek a legnagyobb mennyiségben vannak jelen benne. Az 1980-as
évek végéig sem derült fény a rejtélyre, és egymástól eltérő felvetések láttak
napvilágot, amelyek meglehetősen meggyőző magyarázatokat tartalmaztak.
Rembold et al. (1974) úgy gondolta, hogy közel járt egy különös anyag azonosításához, amelynek hasonló hatásai voltak, mint a méhanya determinátornak;
a dolgozók és a méhanya lárváinak táplálékában lévő különböző tápanyagarányokra alapozva más kutatók egy differenciálódási mechanizmust javasoltak. Weiss (1975), Asencot és Lensky (1975) úgy gondolták, hogy a lárva
táplálékának cukortartalma (ami a méhanya lárvájának táplálékában nagyobb
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mennyiségben van jelen) okozza a differenciálódást a méhanyáknál. Később
Sasaki et al. (1987) összegyűjtötte több más kutató ellentmondásos eredményeit, és egy „megfelelő” méhpempő-viszkozitást javasolt, ami a magasabb
fogyasztásal együtt kulcstényező lehet, de ezt a felvetést is bizonyítékkal kellene igazolni. Más szóval még mindig nem tudni, hogy a méhpempő hogyan
működik, illetve hogy mi okozza csodálatos hatásait.
Ha még mindig párhuzamot szeretnénk vonni a házi méh és a méhpempő,
valamint az emberek és a méhpempő között, akkor hangsúlyozni kell a különböző terápiák és tényezők összetettségét és kölcsönös összefüggését, vagyis:
ki mit, mikor és mennyit fogyaszt belőle? Akár fogyasztjuk a méhpempőt,
akár a bőrünkre kenjük, attól még nem leszünk fiatalabbak, és nem fogunk
ezer évig élni. Másrészről: ha kiegészítőként használjuk (étrendhez, sporthoz
vagy gyógyszerekhez), akkor szinergikus hatásai lehetnek, ami összetevőinek listájával vagy azok egyéni hatásaival nem megmagyarázhatók. Az ilyen
feltételezések ellenőrzéséhez klinikai és tudományos kísérletek szükségesek.
Rengeteg közvetett bizonyíték létezik – ezeket a következő részben fogjuk
áttekinteni –, melyek arra engednek következtetni, hogy a méhpempő meglehetősen jó hatással van az emberi egészségre.
A méhpempőt kezdetekben fiatalító hatása miatt reklámozták (De Belfever,
1958). Az utóbbi időben a reklámokban és a méhpempőt szedők nyilatkozataiban szereplő hatásokat táblázatokba foglalták, melyek az egyik jól ismert
európai tanulmányból származnak (Donadieu, 1978). Az 1-2 hónapig napi
rendszerességgel lenyelve vagy nyelv alatt feloldva fogyasztott 200-500 mg
méhpempő az egészséges embereknél eufórikus állapotot eredményez. Továbbá egyes méhpempő fogyasztók azt is állították, hogy szedése legtöbb egészségügyi problémájukat megoldotta. A legtöbb esetben krónikus vagy visszatérő rendellenességre jelentett megoldást, ahol más kezelések nem hozták meg a
kívánt hatást, így a méhpempő szedése által elért eredményt „csodálatosnak”
tekintették.
Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy ezek az állítások semmilyen
tudományos kutatással vagy dokumentációval nincsenek alátámasztva.
Vagyis nincs arra bizonyíték, hogy ezek a hatások kizárólag, vagy nagy
részben, a méhpempőnek tulajdoníthatók. A méhpempőt szedő emberek
azt állították, hogy a fogyasztást követően jó közérzetük támadt, azaz
hatással volt fizikai teljesítményükre (fáradsággal szembeni ellenállás),
szellemi teljesítőképességükre (jobb teljesítmény a tanulásban, jobb emlékezőképesség) és lelki állapotukra (nagyobb magabiztosság, eufórikus,
kellemes közérzet). Más szóval, úgy tűnik, hogy a méhpempő úgy viselkedik, mint egy általános élénkítőszer, ami javítja az immunválaszt és az
általános testi funkciókat.
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11. táblázat: Kórelőzményekből és nem szakirodalmakból származó jótékony
tulajdonságok és hatások listája, mely a méhpempőhöz köthető
Belső alkalmazás
Üdítő
Élénkít – jobb fizikai teljesítőképesség, emlékezőképesség, tanulásbeli teljesítőképesség,
nagyobb magabiztosság
Általános egészségbeli javulás
Anorexia

Külső alkalmazás
Bőrkondícionáló
Hámosító hatású

Ráncok ellen
A kiválasztás normalizálódása
(a bőrmirigyek zsírkiválasztása)

Étvágygerjesztő
Bőrkondícionáló
Erősebb szexuális vágy és jobb teljesítőképesség
Influenza
Hatásos védelem a vírusokkal szemben
Magas vérnyomás ellen
Alacsony vérnyomás ellen
Vérszegénység
Érelmeszesedés
Koleszterinszint
Krónikus és gyógyíthatatlan rendellenességekre

Tudományos bizonyíték
A méhpempő nagy adagokban (3 g/testsúlykilogramm/nap) egerekbe és patkányokba injektálva nem mérgező (Hashimoto et al., 1977), és nem vált ki mutáns
reakciókat sem, ahogyan a Salmonella typimurium DNS-én tesztelték (Tamura
et al., 1985). Takahashi et al. (1983) allergiás kontakt dermatitisről számol be az
allergiateszten részt vevő tíz emberből kettőn. Az allergiás reakciók kontextusában meg kell említeni, hogy eleinte a méhpempő-injekciókat az izomba vagy
a hasüregbe adták. Ezzel a gyakorlattal azóta felhagytak (még szigorú orvosi
felügyelet mellett sem alkalmazzák), mert komoly allergiás reakciókat válthat
ki (Dillon és Louveaux, 1987). Manapság leggyakrabban szájon át és külsőleg
(kozmetikai termékek esetében) alkalmazzák. Az in vitro kísérletek megerősítették, hogy az LO-hidroxi-dekánsav a méhpempőre antibiotikus hatással van.
Az antibiotikus hatékonyság hőálló, azaz enyhébb hő hatására nem tűnik el, de
csökken a nem megfelelő vagy a hosszú ideig történő tárolás során.
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Az antibiotikus hatás a következő mikroorganizmusok ellen bizonyítottan
hatásos: kólibaktérium, Salmonella, Proteus, szénabacilus, Staphylococcus
aureus (Lavie, 1968; Yatsunami és Echigo, 1985). A penicillin a Micrococcus
pyrogens-ek egy negyede ellen hatásos, és gombaölő is egyben. In vitro kísérletek keretében antivírusos hatást tapasztaltak (Derivici és Petrescu, 1965), és
egereken végzett kísérleteknél jobb ellenállóképességet figyeltek meg a vírusokkal szemben. Ugyanez az antibiotikus hatás – zsírsavak esetében – a pHérték 5,6 fölé történő emelése esetében semlegesítődött. Mivel a közvetlenül a
vérbe, izomba vagy hasüregbe adott injekció a pH-t 7,4-es értékre emeli, a belekét pedig 5,6 fölé, ezért a zsírsavak antibakteriális hatásának terápiás értéke valószínűleg elhanyagolható belsőleg alkalmazva, de helyileg használva megtartja
hatását. Azokban a tanulmányokban, amelyekben a méhpempő élő állatokra és
emberekre gyakorolt belsőleges hatását vizsgálták, a méhpempőt mind szájon
át, mind injekcióban is alkalmazták. Az utóbbival jobb hormonális hatás érhető
el, azonban komoly esély van arra, hogy allegiás reakciókat vált ki.
Szájon át történő alkalmazása
A méhpempő nem hormonszerű, de pozitív hatással van a csirkék, fürjek és nyulak szaporodására. A normál étrend kiegészítve testsúlykilogrammonként 100200 mg méhpempővel megnövekedett termékenységet és embrionális fejlődést
eredményezett nyulak esetében (Khattab et al., 1989). A japán fürjek hamarabb
elérték a nemi érettséget, és több tojást raktak miután nagy adagban (0,2 g) kaptak
liofílizált (fagyasztva szárított) méhpempő étrendkiegészítőt (Csuka et al., 1978).
Bonomi (1983) a baromfiknál 5 mg méhpempőt használt takarmány-kilogrammonként, és így nagyobb tojáshozamot, termékenységet és jobb kelési
eredményt ért el tojó tyúkoknál. Ugyanakkor Giordani (1961) nem fedezett fel
szövettani vátozást a hím vagy a nőstény szaporítószervekben, illetve súlygyarapodást sem tapasztalt a napi nagyobb – 10-40 mg adagok – adagolása után.
Egerek esetében csekély fejlődési ütem volt tapasztalható miután 1 g méhpempőt adagoltak számukra takarmány-kilogrammonként, de nagyobb adagok alkalmazása után hanyatlás állt be fejlődésükben (Chauvin, 1968). Bonomi (1983)
tanulmányában nagyobb súlygyarapodás jelentkezett csirkéknél, foglyoknál
és fácánoknál, miután 5 mg méhpempőt adagoltak számukra takarmány-kilogrammonként. Salama et al. (1977) arról ír, hogy súlynövekedés következett
be patkányoknál, melyek gyomrába közvetlenül injektáltak be 10, 20 illetve
40 mg méhpempőt. Összehasonlítva a nem kezelt kontroll egyedekkel a 7 napnál fiatalabb borjaknak adagolt 0,02 g méhpempő 6 hónapon belül 11-13%-os
testsúlygyarapodást eredményezett (Radu-Todurache et al., 1978). Azt szintén
megemlítik, hogy a kezelt borjaknál kisebb volt az elhullási arány, valamint
ellenállóbbak lettek a fertőzésekkel szemben.
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Befecskendezés
Az intravénás befecskendezés enyhe értágulatot és vérnyomáscsökkenést okozott; mindkét hatás a méhpempőben lévő acetilkolin miatt következett be (Jacoli,
1956; Shinoda et al., 1978). A beinjektált méhpempőoldat magasabb vércukorszintet eredményezett, mint a szájon át alkalmazott változata (Chauvin, 1968).
Patkányoknál nem mutattak ki hipoglikémiás (inzulinszerű) reakciót (Fujii et
al., 1990).
Afifi et al. (1989) tanulmányában testsúlynövekedés következett be azoknál
a tengerimalacoknál, amelyekbe testsúlykilogrammonként 100-300 mg méhpempőt fecskendeztek be. Kis adagokban macskákba fecskendezve megnövelte
a hemoglobin- és vörösvérsejt-számot. 10 mg/testsúlykilogramm méhpempő
ismételt adagolása serkentette a motoros tevékenységet és a súlygyarapodást
az egereknél. Nagyobb (100 mg/kg) adagok esetében azonban súlyvesztés és
agykérgi sejtanyagcsere-zavarok jelentkeztek.
Állatkísérletek
Más tanulmányokban emberi betegségeket szimuláltak állatoknál, hogy a méhpempő működésének mechanizmusát megismerjék. Így ismertté vált, hogy a
nyulaknál a méhpempő csökkenti a koleszterin és a trigliceridek vérplazmaszintjét (Cho, 1977), a koleszterint, valamint az artériában lerakódott koleszterint (Carli et al., 1975). Nakajin et al. (1982) azt állította, hogy bár a méhpempő
nincs hatással a nyulak vérplazmájában lévő lipidszintre, de csökkenti a magas
koleszterintartalmú étrenddel táplált állatok vérében lévő koleszterintartalmat.
Vittek és Halmos (1968) úgy találták, hogy a méhpempő elősegíti a csontok
gyógyulását nyulak esetében. Fujii et al. (1990) szerint patkányoknál a sebgyógyulás üteme sokkal gyorsabb, illetve ezeknél az állatoknál a gyulladásgátló
hatás is kimutatható.
Más kutatók tesztelték a méhpempő és összetevői hatását a tumorsejt kultúrákra, kimutatták az LO-hidroxi-dekánsav (Townsend et al., 1960) és bizonyos
dikarbonsavak gátló hatását. Azonban azt is kimutatták, hogy ugyanazok a savak tumort idézhetnek elő egerekben, ha a méhpempőt a táptalajjal keverik (pH
5 érték alatti több mg/ml), és a tesztalanyokba injektálják (Morgan et al., 1960).
Wagner et al. (1970) nem vélt felfedezni a kontroll állatoktól hosszabb életkort
a méhpempővel kezelt (20 mg/testsúlykilogramm) egerek esetében, amelyeknél
próbaképpen sugárkezeléssel idéztek elő tumort. Újabban Tamura et al. (1987)
mutatta ki, hogy a méhpempő szájon át történő terápiás vagy megelőző alkalmazása gátolja a tumor növekedését. A gyorsan terjedő rosszindulatú daganatok
(leukémia) megfékezése esetében elhanyagolható, de a lassan terjedő, tömör
daganatoknál figyelemre méltó a hatása (Ehrlich- és Sarcoma-törzsek).
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Humán kísérletek
Rendkívül sok – főleg kelet-európai – tanulmány látott napvilágot a méhpempő emberekre gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Az első néhány tanulmányt
Braines tette közzé orosz nyelven (1959, 1960 és 1962). Azonban a tanulmányok jelentős részében lévő információértéket nehéz tudományos szempontból kiértékelni. Bár nagy részük tudományos publikációkban jelent meg, sokszor hiányoznak belőlük a kísérleti módszerek részletei. Olyan paramétereket
használtak, amelyeket nehéz lenne számszerűsíteni (jó egészség, jó közérzet
és megújulás), és nem zárják ki teljesen más, konkurens kezelések hatásait,
vagy olyan kis számú mintával készültek, hogy nem kizárhatók a véletlenszerű hatások.
Az alábbi táblázatban összefoglalt munkák egyike sincs kritika híján. Az
itt megjelentetett információkat ezért úgy kell kezelni, mint utalásokat a lehetséges hatásokra, melyek további klinikai teszteket igényelnek. A méhpempő
hatásának mechanizmusa nem ismert, és a megannyi hipotézis egyike sincs
eddig megerősítve. Egy régebbi értelmezés szerint (Johansson és Johansson,
1958) a magas vitamintartalom, mint közreható tényező, megcáfolható, hiszen
megfelelő étrend-kiegészítőkkel vagy akár egy pohár tejjel kiváltható, mivel
hasonló mennyiségű vitaminmennyiség nyerhető fogyasztásából, mint adott
mennyiségű méhpempőből. A bélflórára gyakorolt hatása többnyire kizárható
a pH miatt.
12. táblázat: A méhpempő emberekre gyakorolt hatása
Alkalmazás
Koraérett gyerekeknek és
valamilyen táplálkozási
zavarral rendelkezőknek

Leírás
Szájon át 8-100 mg: a közérzet javítására, súlygyarapodás elérésére,
étvágynöveléshez, vörösvérsejt- és
hemoglobin-szám növelésére

Idősek számára (70-75 év),
anorexiában szenvedőknek, depresszióban, illetve
alacsony vérnyomásban
szenvedőknek

Kétnaponta 20 mg-os injekció:
minden tekintetben javulás érhető
el
20 mg kétnaponta szájon át
szedve: a fentebb említett javulás
érhető el
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Közlemények
Malossi és Grandi, 1956
Prosperi és
Ragazzini, 1956
Prosperi et al.,
1956
Quadri, 1956
Destrem, 1956

Destrem, 1956

Pszichiátriai eseteknél

Krónikus anyagcsere

Anyagcsere serkentésére

Sebgyógyulás

A következő esetekben érhető el
javulás: gyengeség, idegösszeroppanás, érzelmi problémák és
pszichoaktív gyógyszerek mellékhatásainak az ellensúlyozásakor
Méhpempő, méz és ginzeng elegye, mely hatással van a súlygyarapodásra, a pszichés közérzetre,
de a vér jellemzőit is megváltoztatja
A proteinhez hasonlítható serkentő
hatás, az enzimatikus tünetcsoportok folyamatainak feltételezett
hatásaira gyógyír
5-30 mg/ml az égéstől származó
hólyagokba injektálva: bőrnövekedés serkentő

Telatin, 1956

Borgia et al.,
1984

Martinetti és
Caracristi, 1956

Gimbel et al.,
1962

4.6. A méhviasz jellemzői
A viasz különböző variációjú állati és növényi anyagok együttese, valamint az
ember által – többnyire petróleumszármazékokból – gyártott termék. Azonban
– eredetüktől függően – a természetes viaszok nem egyszerű anyagok, hanem
különböző hosszú láncú zsírsavak és számos egyéb összetevő keveréke. Ezért
minden egyes darab viasznak egyedi fizikai és kémiai jellemzője van, amelyet másra és másra használnak. Az összes fajta közül a méhektől származó
viaszt használják legszéleskörűbben, ezért a méhviasz a viaszok között nagyon
speciális helyet foglal el. A méhkasban lévő fiatal méhek – miután megetették
méhpempővel a fiasítást – részt vesznek a méhkas építésében. Miután mézzel
jóllaktak, és a többi méhvel együtt pihentek 24 órát, a fiatal méhek hasa alatt
lévő nyolc viaszmirigy apró viaszgolyócskákat választ ki. Ezeket a méhek lekaparják, megrágják, nyálat, különböző enzimeket adnak hozzá, és hajlékony
darabokat formálnak belőlük. Miután megrágták, és a léphez ragasztották, majd
több alkalommal újra megrágták, hatszögletű lépsejtekből álló, 20 g-os lépet
hoznak létre, ami 1000 g mézet bír el.
A viaszt az érett méz lefedésére használják, ami propolisszal keverve megvédi a fiasítást a fertőzésektől és a kiszáradástól. Propolisszal keverve a viaszt repedések javítására és a méhkas belsejébe kerülő idegen tárgyak bebalzsamozására is használják. A viaszt – amit a méhész is össze szokott gyűjteni – a méhek
a lép építéséhez használják. Fiókos kaptárakkal történő méhtartásban a viasz
szinte kizárólag a fedelezésből és a mézes sejtek tetejéről származik. Évszáza-
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dokon keresztül a méhviasz volt a legjobb alapanyag a gyertyagyártáshoz. Az
olcsó petróleum alapú viaszok előtt a faggyút (olvasztott állati zsír) alkalmazták
az olcsó gyertyák gyártásához és a méhviasz hamisításához. A régi ékszerészek és kézművesek viaszból formázták meg a finom tárgyakat, és azt öntötték
ki fémből. Az ősi falfestmények és ikonok festékei méhviaszt is tartalmaztak,
melyek még ma, több mint 2000 év elmúltával is, szinte változatlan állapotban
maradtak fenn (Birshtein et al., 1976).

12-13. kép: Méhviasz
Az egyiptomi múmiák pólyájában is alkalmaztak méhviaszt (Benson et al.,
1978), valamint régóta használják az orvosi gyakorlatban is krémekhez és testápolókhoz. Az elsődleges méhtermékek közül ez volt és ez is maradt a legsokoldalúbban és legszéleskörűbben használt anyag. Az 1%-nál nagyobb arányban megtalálható anyagok adják fő összetevőit (13. táblázat). A zárójelben lévő
számok mutatják az összetevők számát, melyeket kiegészít a legalább 1%-nyi
frakcionálatlan tiszta viasz. A kisebb összetevők száma (amelyekből 1%-nál kevesebb található) csak becslés alapján állapítható meg.
13. táblázat: A méhviasz összetevői (Tulloch után, 1980)
Összetevők
Szénhidrogén
Monoészterek
Diészterek
Triészterek
Hidroxi
monoészterek
Hidroxi poliészterek
Savészterek

Az összetevők száma a részben
Nagyobb
Kisebb
10 (7)
10
10(7)
10
6 (5)
24
5
20

Rész %-ban
megadva
35
35
14
3
4

6 (1)

20

8
1

5
7

20
20
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Sav poliészterek
Szabad savak
Szabad alkoholok
Azonosítatlan
Összesen

2
12
1
6
10

5
8 (3)
5
7
74

20
10
?
?
˃ 210

Az észter-sav arány alapján szokták a különböző gyógyszeres könyvek meghatározni – a tartósan túlmelegített – tiszta méhviasz tulajdonságait. 24 órán át
100 °C-on tartva az észter-sav arány meghaladja a tiszta méhviasznak szabott
optimális határt. A további melegítés vagy a nagyobb hőmérséklet a szénhidrogének csökkenéséhez vezethet (Tulloch, 1980). Ezek a változások a viasz fizikai
tulajdonságainak megváltozását idézhetik elő. Így az olvasztás vagy a további
feldolgozás megváltoztathatja a viasz szerkezetét és a kisebb összetevők előnyös tulajdonságait. A fehérítés megváltoztatja a viasz aromás összetevőinek
tulajdonságát. A kifehérített viasz elveszíti kellemes illatát, valamint az is feltételezhető, hogy más, kisebb összetevői eltűnnek.
Különböző növényi növekedést serkentő anyagokat: miricil alkoholt (Weng et
al., 1979), triakontanolt (Devakumar et al., 1986), gibberellin GA3 (Shen és Zhao,
1986) és repceolaj-szteroidot (Jiang, 1986) fedeztek fel és izoláltak a méhviaszban.
Kurstjens et al. (1990) legalább 11-féle proteint írt le az Apis mellifera capensis
dolgozók frissen kiválasztott viaszában, és 13-féle proteint az A. M. scutellata és
az A. M. capensis viaszlépében. Az ázsiai mézelő méhfajok viaszának összetétele
sokkal egyszerűbb, és kevesebb összetevőt tartalmaz (Phadke et al., 1969, 1971;
Phadke, Nair, 1970, 1973 és Narayana, 1970). Ezért, ezek a ghedda-viaszok egyes
esetekben nem helyettesíthetik az Apis mellifera viaszát.
Mivel nagyon keveset tudni arról, hogy a méhviasz mely összetevői okozzák
az előnyös dermatológiai és gyógyhatásokat, ezért pusztán az összetételből nem
vonható le megfelelő következtetés. A ghedda-viaszt helyileg ugyanarra használják, mint az Apis mellifera-viaszt a világ más részein. A meliponid méhek
viaszát – amely egyébként kevésbé hasonlít a mézelő méhek viaszára, mint a
ghedda-viasz – az amerikai indián őslakosság többnyire ugyanarra használta,
mint a házi méhek viaszát (Posey, 1978).
A méhviasz emberi fogyasztásra alkalmas: az Egyesült Államokban jóváhagyták, hogy az emberi fogyasztásra való élelmiszerek összetevőjeként szerepeljen (USA, 1978). Inaktív, vagyis egyáltalán nem lép kölcsönhatásba az
emésztőrendszerrel, és emésztetlenül ürül ki a szervezetből. Azonban a viaszba
zárt anyagok lassan kioldódnak. Ezt a tulajdonságot számos gyógykészítménynél
használják. Ugyanakkor ez a tulajdonság problémát is okoz, ha a viaszt mérgező vegyi anyagok vagy rovarirtó szerek mellett tárolják, vagy ha valamilyen
gyógyszeres kezelés alá vetik a méhkas lakóit. A zsírban oldódó mérgeket magába szívja, és jóval később – ételek esetében a fogyasztást követően, kozmeti52

kai termékeknél a használatot követően, műlép esetében, miután a méhek használatba vették – kioldódik.
A viasz élettani hatásai
A méhviasz inaktív, így nincs közvetlen hatása az emberekre és a nagy testű
állatokra. Azonban közvetett hatásai meglehetősen komolyak lehetnek. Orvossággal vagy méreggel keverve hosszan megőrzi az aktív összetevőket, melyek
csak lassan oldódnak ki belőle. Vékony, rozsdavédő vagy antiallergén réteg létrehozására alkalmas, mellyel fémeket, gyümölcsöket, de akár az emberi bőrt is
be lehet vonni. Így az olyan külső sérülésektől is véd, mint a rozsdásodás, horzsolás, de hatásos a nedvesség benntartására is. Elektromosság szigetelésére is
alkalmas, és bóraxszal szappanosítva kozmetikai emulziók készíthetők belőle.
Még kis mennyiségben is feljavíthat más készítményeket. A méhviasznak enyhe gyulladásgátló és antioxidáns hatása is megfigyelhető, amely valószínűleg a
propolisznak, illetve más, kisebb összetevőinek tulajdonítható.
A viasz felhasználási területei napjainkban
A múltban a méhviaszt széles körben hasznosították. Bár sok esetben helyettesíthető olcsóbb, mesterséges viasszal, mégis sajátságos tulajdonságai, gyógyhatása,
formálhatósága és aromája miatt mai is előszeretettel alkalmazzák. Ezeknek a jellemzőknek legtöbbje nem érhető el a mesterséges viasszal. Manapság – idényszerűen – a fejlett ipari országokban hiánycikk a méhviasz. Ezekben az országokban a keletkezett méhviasz jelentős hányadát a méhészek műlép készítéséhez
használják. Az importált méhviasz megközelítőleg egyharmadát a kozmetikai ipar
dolgozza fel, egyharmadát gyógyszerkészítmények gyártásához, egyötödét gyertyagyártáshoz, a maradékot pedig más célra hasznosítják (ITC, 1978).
Azokban a fejlődő országokban, ahol hagyományos méhészeti módszerekkel dolgoznak, a viasz gyakran kárba vész. Felolvasztást követően nagy részét
exportálják, és csak egészen kis részét dolgozzák fel. Mindez persze nagyban
függ a helyi ipartól is. A méhviasz több mint 150 használati módját sorolták
fel egy 1984-es publikációban, mely lista egy régi, 1954-es (A méhkas és a
házi méh című) kiadványban is szerepelt már. A későbbiekben néhány példát,
valamint recepteket is bemutatunk a méhviasz széles körű ipari vagy otthoni
felhasználhatóságáról. Manapság már a szintetikus viaszok több típusa is elérhető, gyakran kiváló tulajdonságokkal felruházva, hogy speciális igényeknek
is megfeleljenek. Árától és elérhetőségétől eltekintve, a méhviaszt – előnyös
tulajdonságai miatt – széles körben alkalmazzák. Csak nagyon kevés olyan termék van, ami kizárólag méhviaszt tartalmaz, de hozzáadásával sok más anyag
jellemzői változnak pozitív irányba.
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5. APITERÁPIA:
MÉHTERMÉKEK A GYÓGYÁSZATBAN
Bevezetés
A méhtermékeket már az ősidőktől használják gyógyászati célokra, de még ma
is fontos szerepük van a hagyományos és alternatív gyógyászatban. A méhek
által összegyűjtött virágpor jól használható energizálásra és az állóképesség javítására, a propolisz a jó egészségi állapot fenntartására, a méhpempő az immunrendszer erősítésére és energiafokozónak alkalmas, míg a mézzel hatásosan
lehet kezelni égéseket, sebeket, a torokgyulladást, és meggátolja a fertőzéseket.
I. e. 300-tól kezdve a világ több részén is használják a gyógyászatban a propoliszt mind külsőleg, mind belsőleg. Az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is
tettek feljegyzéseket a propolisz különböző betegségeknél való használatáról. A
méhméreg tradicionális fájdalomcsökkentő, de jól kezelhetők vele a krónikus
gyulladásos betegségek is.
A hagyományos és alternatív gyógyászatban már számos in vitro-teszt, állatkísérlet és klinikai vizsgálat kimutatta a méhtermékek hatékonyságát. Antioxidáns,
gyulladásgátló, rákellenes, immunmoduláns és antimikrobiális hatásuk arra ösztönözte a kutatókat, hogy új kezelési lehetőségeket fejlesszenek ki a betegségek
garmadájához. Írásunk azt célozza meg, hogy gyógyászati szempontból röviden
összefoglaljuk a méhtermékek biológiai hatásainak tulajdonságait és a különböző
klinikai helyzetekben használatos legfrissebb kutatási eredményeket.
A méhtermékek összetétele
A méz már az ősidők óta a legismertebb méhtermék. A méz cukrokkal túltelített természetes oldat, megközelítőleg 180 biológiailag aktív összetevőt tartalmaz, köztük: proteineket, karotionidokat, szerves savakat, aminosavakat, ásványi anyagokat, vitaminokat (például: aszkorbinsavat és α-tokoferolt). Továbbá
enzimeket (például: glükóz oxidáz és kataláz), valamint többféle polifenolos
fitokemikáliát (fenolsavak és flavonoidok). A mézben lévő legfontosabb cukrok:
gyümölcscukor (38%) és szőlőcukor (31%). Azt azonban figyelembe kell venni,
hogy a mézek különböző összetételűek lehetnek attól függően, hogy milyen virágpor-lelőhelyről gyűjtötték a méhek, milyen éghajlatról származik, és milyen
termelési feltételek mellett készült.
A másik jól ismert méhtermék: a propolisz, mely egy gyantás anyag. Ezt a
méhek gyűjtik és állítják elő növények váladékaiból, és a méhkaptárban lévő
rések befedéséhez használják. Mintegy 300 biológiailag aktív anyagot tartalmaz: gyanta (50%), viasz (30%), illóolajok (10%), pollen (5%), valamint egyéb
szerves anyagok (5%). Ezen szerves összetevők között fenolos összetevők,
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észterek, flavonoidok, terpének, béta-szteroidok, aromás aldehidek, alkoholok,
szeszkviterpének és sztilbén terpének találhatók. Hasonlóan a mézhez, a propolisz összetétele is változhat a növényi váladékok forrása, az éghajlat, illetve a
környezeti feltételek függvényében.
A méhpempő a méhanya és lárvájának kizárólagos eledele. Vegyi összetétele
között megtalálhatók a proteinek (18%), szénhidrátok (15%), lipidek (3-6%),
ásványi anyagok (1,5%), vitaminok, aminosavak és egyéb biológiailag aktív
összetevők: immunmoduláló és antibakteriális proteinek, zsírsavak (többnyire
10-hidroxi-2-dekánsav) és peptidek.
A virágpor magas tápanyagtartalmú táplálék, mivel gazdag proteinekben,
szénhidrátokban, vitaminokban, ásványi anyagokban és zsírokban. Aminosavés vitamintartalma meghaladja a marhahúsét, a tojásét és a sajtokét. A virágpor összetevői: poliszacharidok (50%), lipidek, proteinek, egyszerű cukrok,
C-vitamin, enzimek, aminosavak, karotinoidok, fitokemikáliák, alkaloidák és
flavonoidok. Mint minden más méhtermék esetében, a virágpor összetétele is
függ a növényi forrásoktól és a földrajzi régiótól.
A méhméreg legalább 18 biológiailag aktív összetevőt tartalmaz: enzimek,
peptidek és aminok (4. táblázat). A peptidek – a méhméregben (gyógyszerészeti szempontból) a legfontosabb összetevők – a következők: melittin, apamin,
adolapin és a hízósejt degranulációs peptid (MCD). Tartalmaz még enzimeket
(például: foszfolipáz A2), biológiailag aktív aminokat (például: hisztamin, dopamin, procamine, szerotonin és adrenalin) és nem peptid összetevőket: lipidek,
szénhidrátok és szabad aminosavak. A melittin és a foszfolipáz A2 felelősek a
méhszúrás irritációs és allergiás hatásaiért.
Fenolos vegyületek a gyógyászatban
A fenolos vegyületek többnyire a gyümölcsökben találhatók meg, melyek befolyásolják színüket és ízüket is. Több étel és méhtermék (melyeket gyógyászati
szempontból méltányolnak) funkcionális tulajdonságai (antioxidáns, antibakteriális, antivirális, gyulladásgátló kapacitás és szívvédő hatás) társulnak ezekkel
a fenolos vegyületekkel, melyek különböző formában vannak jelen. A növényekben található fő fenolos vegyületek a fahéjsav, a kumarin és a flavonoidok
származékai.
A polifenolok legfontosabb tulajdonsága, hogy hatalmas antioxidáns kapacitással rendelkeznek, melyek az emberi testben lévő biológiai folyamatok széles
skálájáért felelősek. Számos tanulmány kimutatta, hogy különböző mechanizmusok felelősek a polifenolok antioxidáns működéséért: 1. meggátolják az enzimek működését, melyek részt vesznek az oxigén reaktív formáinak (ROS)
létrehozásában (ezzel akadályozva megjelenésüket); 2. fémek kelátképző ionjai,
amelyek részt vesznek a szabad gyökképződés folymatában; 3. eltávolítják a
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ROS-t, így megszakítják azt a reakciófolyamatot, ami a lipidek peroxidációjához vezet; 4. szinergizál más antioxidánsokkal. A polifenolok antioxidáns hatása a szerkezetüktől függ.
A méz, a propolisz és a méhpempő fenolos vegyületek variációit tartalmazza, mivel a méhek a gyűjtőhelyükön lévő növényekről szerzik be azokat. Többnyire ezeknek az összetevőknek jelentős része flavonoid formában van jelen,
valamint összetételük és koncentrációjuk különböző tényezőktől függ: növényi
eredet, évszak, környezeti tényezők és földrajzi régió. A mézben, a propoliszban
és a méhpempőben található fő flavonoidok: quercetin, kempherol, galangin,
fizetin, pinocembrin, naringin, heszperidin, apigenin, acacetin, chrysin, luteolin.
A méhek által gyűjtött nektáron és virágporon keresztül kerülnek be a mézbe
a fenolos vegyületek. Ezek két fő fitokémiai osztálya a flavonoidok és a fenolos
savak. A mézből kinyerhető fenolos savak: p-courmaric-sav, ferulsav, kávésav,
galluszsav, chlorogenic-sav, syringic-sav, vanillinsav és p-hidrobenzoe-sav. A
flavonoidokat kémiai tulajdonságaik szerint osztályozzák, így vannak flavonok,
flavonolok, flavanonok, flavanonolok, flavanolok (vagy katekinek), isoflavonok,
antocianinok és antocianidinek. Ezek közül a flavonolok (pld. a quercetin, a
miricetin, a kempferol, a galangin), a flavonok (apigenin, luteolin, diosmetin,
chrysin, acacetin) és a flavanolok (katechin, epicathecin, epigallocatechin,
epigallocatechin gallate) találhatók meg legbőségesebben a mézben. Tartalmaz
még szacharidokat, aminosavakat, szerves savakat, vitaminokat, ásványi anyagokat és karotionidokat, melyek közreműködnek biológiai működésében.
A mézhez hasonlóan a propolisz is gazdag olyan összetevőkben, mint
a polifenolok, flavonoidok aglikonjai, fenolos savak [például a kávésav és a
kávésav-fenetilészter (CAPE), mely egy kávésavszármazék)] és észterei:
kumarinok, fenolos aldehidek, ketonok és más összetevők (pld. eugenol, anetol,
hidrokinon, pterostilbene, naftalin stb.). A propolisz pontos összetevői (és fenolos tartalma, mely a biológiai folyamatokat képviseli) főleg a származástól
függnek. Például az európai propolisz antibakteriális és gombaölő hatása főleg a
flavononoknak, flavonoknak, fenolos savaknak és azok észtereinek köszönhető,
míg a brazil propoliszé a prenilált p-coumaric-savaknak és a diterpéneknek.
A méhméreg összetevői a gyógyászatban
A méh mérgében lévő fő peptidek, melyeket gyógyászati célra is előszeretettel használnak, a melittin, az apamin, az adolapin és a hízósejt degranulációs
peptid (MCD). A melittin egy apró sejtmérgező polipeptid, mely a méhméreg
kb. felét teszi ki. Ez a peptid beleintegrálódik és felszakítja a sejtmembrán kettős foszfolipid rétegét, és végül megrongálja a sejtfalat, aminek sértetlensége
elengedhetetlen a sejt életképességéhez. A melittin eme sejtmérgező hatása teszi
lehetővé, hogy a rák kezelésére is alkalmazható. A melittin a foszfolipáz A2
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(PLA2) enzim hatását is növeli. A melittinnek gyulladásgátló hatása is van, és
úgy találták, hogy ezek a hatások összefüggésben vannak a cikolooxigenáz-2
(COX-2) és a foszfolipáz A2 (PLA2) csökkenésével, a citokinszint (tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α), az interleukin (IL)-1 és -6, a nitrogénoxid (NO) és a
reaktív oxigénfajták (ROS) csökkenésével, és megakadályozza a nukleáris faktor kappa-B (NF-kB) DNS-kötését, mely egy kritikus transzkripciós faktor, ami
szabályozza a gyulladást okozó gént.
Az apamin egy idegméreg, ami a méhméregben található másik fontos
peptid. A kalcium (Ca2+) az aktivált káliumcsatornák (K+) szelektív inhibitora, mely a sejtmembránban található. Ezek a csatornák közreműködnek az ionegyensúly szabályozásában szerte a sejtmembránban, ami az életképes sejtek
pihenő és akciós potenciáljáért, valamint az idegeken keresztül történő jelátvitelért, továbbá az izmok összehúzódásáért felelős. Az apamin köti össze a hos�szan tartó hiperpolarizáció utópotenciált az idegsejtekben és az izomsejtekben,
illetve ezen keresztül neurotoxikus hatást fejt ki. Az apamin átlépi a vér-agy
gátat, és túlérzékenységet okoz. Hízósejt-stabilizáló hatása van, meggátolja a
légcsőösszehúzódást és a hisztamin kiáramlását a tüdőszövetből, ami arra enged
következtetni, hogy ez a vegyület csökkenti az allergiás légúti gyulladást. Mindemellett kimutatták, hogy az apamin meggátolja a nitrogénoxid (NO) keltette
spontán méhizomzat-összehúzódást a nem terhes nők esetében. Úgy gondolják,
hogy sejtmérgező és nonciceptív hatásának köszönhetően, az apamin fontos
szerepet játszhat a rák kezelésében.
Az adolapinnak gyulladásgátló és fájdalomcsökkentő tulajdonságai vannak. Úgy gondolják, hogy az adolapinnak ezen hatásai kapcsolatban vannak a
prosztaglandin-szintézis (PG) gátolásán keresztül a ciklooxigenáz (COX) gátolásával. Egy központi folyamat vehet részt az adolapin működésében, mert
kimutatták, hogy a naloxon részben meggátolja az adolapin fájdalomcsillapító
hatását. Hasonlóan más szteroidmentes fájdalomcsillapítóhoz, az adolapinnak
lázcsillapító hatása van. Az adolapin meggátolja a foszfolipáz A2- (PLA2) és a
lipoxigenáz-enzim hatásait.
A hízósejt degranulációs (MCD) peptidnek mind allergiás, mind antiallergiás
tulajdonságai is vannak. Egyrészről az MCD-peptid olyan allergiás eredetű
hatással rendelkezik, amely az össznépesség közel 20%-át érinti. Másrészről
antiallergiás hatása meggátolja a hisztamin kiáramlását a hízósejtekből. Az
MCD-peptid dózis-válasz módon kötődik a hízósejt-receptorokhoz, és részben
gátolják az immunoglobulin E (IgE) kötődését, mely az allergiás reakciókért
felelős. Nagyon kis koncentrációban ez az egyik leghatásosabb hisztaminszekretáló, ami hisztamint bocsát ki, és allergiás tüneteket okoz. Azonban
úgy találták, hogy nagy koncentrációban ez a peptid meggátolja a hízósejtdegranulációt. Ez azt jelenti, hogy a diszulfid-csere az IgE és az MCD-peptid
között gátolhatja a hisztamin-kibocsátást.
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A méhtermékek összetételének sokfélesége
A méhtermékek egyik fő problémája, ami behatárolja orvosi célú használatukat és szabványosításukat, hogy összetételük meglehetősen változó, függ a
növények forrásától, fajtájától, évszaktól, környezeti feltételektől, a hordási
stratégiától és a feldolgozási módszerektől. Például kimutatták, hogy a különböző mézek antibakteriális hatásai között akár százszoros eltérés is lehet.
Ehhez hasonlóan a propolisztartalom függ a gyűjtés évszakától, valamint attól
a területtől is, ahonnan begyűjtötték a növényekről. A különböző évszakokban
ugyanarról a területről begyűjtött propolisz is mutathat összetételében jelentős
eltéréseket.
Míg a mérsékelt éghajlatú területekről (Ázsia, Európa, Észak-Amerika stb.) begyűjtött propolisz főként fenolos vegyületeket tartalmaz (többféle
flavonoidot, aromás savat és azok észtereit), addig a trópusi területekről begyűjtött propolisz (Dél-Amerika) gazdag poliprenilált benzofenonokban, különböző
diterpénekben, clerodane- és labdán diterpenoidokban, melyek jóformán hiányoznak az összetevők közül a mérsékelt éghajlati övön. A flavonoidok megtalálhatók a trópusi éghajlati övön gyűjtött propoliszban is.
Nyilvánvaló, hogy a méhtermékek összetétele hatással van biológiai hatásukra is. Általában a méhek egy bizonyos területen gyűjtenek, ezért nem változik meg termékük kémiai összetétele, hacsak be nem következik valamilyen
környezeti vagy évszakbeli változás, ugyanis lényegében ugyanazt a növényi
forrást látogatják. Habár történik bizonyos mértékű összetételbeli változás a
méhtermékekben, függően a növényi, földrajzi, évszakbeli és eljárásbeli feltételektől, mégis hangsúlyozni kell, hogy ezeknek a termékeknek mindig is lesz
antibakteriális, antivirális, gombaellenes, antioxidáns, gyulladásgátló és rákellenes hatásuk. A propolisz antibakteriális hatása nem függ jelentősen attól, hogy
melyik évszakban történt a gyűjtés.
Antioxidáns tulajdonságok
A szabad gyökök definíciója: Bármely független atomnak vagy részecskének,
mely párosítatlan elektronnal rendelkezik, fokozott a reakciókészsége. Ezek
származhatnak oxigén-, nitrogén- vagy kénmolekulából. Az oxigénből származtatott szabad gyököket reaktív oxigénfajtáknak (ROS) nevezzük. A fő
ROS-ok: szuperoxid (O2−), hidrogén-peroxid (H2O2), hidroxil gyökök (OH) és
peroxinitrit (ONOO−). A ROS a sejtek oxigénigényes anyagcseréjének természetes mellékterméke, ami az ATP-termelés során keletkezik, és fontos része az
immunitásnak, melyet a lukociták hoznak létre a mikroorganizmusokkal szemben. A ROS-ok jelzőrészecskékként is funkcionálnak, ezzel szabályozzák az
anyagcserét, a fejlődést és a kórokozók elleni védelmi reakciót.
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A tulajdonság, ami a ROS-t fontossá teszi, az a kapacitás, ami oxidáló hatást
okoz a fő sejtösszetevőkben: a proteinben, a DNS-ben és a lipidekben, amelyek
elengedhetetlenek a sejt életképességéhez. Normál feltételek mellett a sejtek
különböző védelmi mechanizmusaik által képesek magukat megvédeni a ROS
ellen. Ilyen védelmi mechanizmus például az enzimatikus és szabad gyök tisztító folyamata, aminek során az antioxidáns rendszer segítségével semlegesíti a szabad gyököket vagy javítja a későbbi sérüléseket. Következtetésképpen
egy redox-egyensúly jön létre a ROS-termelődés és a méregtelenítési folyamat
között. Azonban nyomás hatására ez az egyensúly felborul, túlsúlyba kerül a
ROS-termelődés, ami a sejtrészecskékben súlyos károkat okoz. Úgy találták,
hogy ez kapcsolatban van az öregedéssel, mutagenezissel, karcinogenezissel, a
Parkinson-betegséggel és az Alzheimer-kórral. Fokozza a szív- és érrendszeri
megbetegedéseket is, valószínűleg az LDL lipoprotein oxidációján keresztül.
Az antioxidánsok csökkentik a vegyi anyagokat, melyek képesek eltávolítani a szabad gyököket annak érdekében, hogy meggátolják vagy megelőzzék
az oxidációs folyamatokat, vagy indukálják az antioxidáns gének működését,
feljavítva az oxidatív stresszt. Ilyen vegyi anyagok a testen belül is termelődnek
(pld. szuperoxid dizmutáz, kataláz, peroxidáz), de a táplálékból is bekerülhetnek a szervezetbe (pld. tokoferol, aszkorbinsav, polifenolok). A diétás étrendből
származó exogén antioxidánsok csökkenthetik a ROS ártalmas hatásait.
Általában úgy vélik, hogy az ilyen antioxidánsoknak gyulladásgátló,
öregedésgátló és egészségjavító hatásuk van az emberi szervezetre. A növények
és a gyógynövények gazdag antioxidáns források, mivel fenolos és polifenolos
tartalmuk van. Ahogy azt korábban is említettük, a méz és a propolisz gazdag
fenolos és polifenolos forrás, mivel a méhek a növényekről a fő összetevőket
gyűjtik be. A méz és a propolisz egészségserkentő hatása a különböző antioxidánsok (fenolos vegyületek, flavonoidok és fenolos savak) jelenlététől és koncentrációjától függ. Szoros összefüggés van ezen anyagok és a méhtermékek
antioxidáns kapacitása között.
A méz antioxidáns tulajdonságai
A méz antioxidáns kapacitásához kötődő összetevők: glükóz-oxidáz, kataláz,
aszkorbinsav, szerves savak, a Maillard-reakciós termékek, aminosavak, fehérjék és főleg a fenolos savak, valamint a flavonoidok. A méz képes kitisztítani a szabad gyököket (értsd a hidroxil és a szuperoxid gyököket), melyek fémes kelátképző hatásúak, és megváltoztatják a géneket annak érdekében, hogy
enzimatikus és nem enzimatikus rendszerek működését idézzék elő, mellyel
szabályozzák a sejtek redox-egyensúlyát. Jól ismert, hogy a flavonoidok hatásosan ki tudják tisztítani a ROS-t és a reaktív nitrogénfajtákat (RNS), mint
például a salétromsavat és a peroxinitritet. A mézben szerves savak is találhatók
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(pld. glükon-, alma- és citromsav), melyek elősegítik a fémes kelátképzésen
keresztül az antioxidáns-kapacitást, és növelik a flavonoidok hatását. A fémes
kelátképzés eltávolítja a vas- és rézionokat, melyek a láncreakciók kofaktorai,
a ROS-termelődés közben keletkeznek, és megakadályozzák a szabad gyökök
termelődését.
A méz antioxidáns kapacitása – mely a szabad gyökök eltávolításából és a
lipid-peroxidáció meggátolásából ered – közre játszhat a gyulladás csökkentésében azoknál a betegségeknél, melyeknél az oxidációs stressz jelen van.

1. nap: A mézzel történő kezelés előtt
(az arc bal oldala)

A mézzel történő kezelés 5. napján

A mézzel történő kezelés 3. hetében

A mézzel történő kezelés 6. hetében

14. kép: A sebek felületi kezelése*
* A méz többféle mechanizmuson keresztül hat és gyógyítja a sebeket. Akár közvetlenül a seb felszínén, akár kötéssel alkalmazzuk, leszigeteli a sebet, melyet
nedvesen tart, és védi a szennyeződésektől.
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Jobb májcsatorna

Bal májcsatorna
Hasnyálmirigy

Máj

Gyomor
Epehólyag

Epehólyagvezeték

Májvezeték
Hasnyálmirigy-vezeték

Epevezeték
Nyombél

15. kép: A méz és az emésztőrendszer*
* A méz erőteljes hatással van a máj különböző megbetegedéseire (még abban
az esetben is, ha a mézet tisztán, mindenféle adalékanyag vagy májgyógyszer
nélkül alkalmazzuk). A rendszeres, napi mézfogyasztás szó szerint sikeresen
meggyógyítja azokat a pácienseket, akiknél bizonyos akut máj- vagy epehólyagbetegséget azonosítottak.
A propolisz antioxidáns tulajdonságai
A propolisz különböző biológiai hatásairól (például rákellenes, antioxidáns,
gyulladásgátló, antibiotikus, gombaölő stb.) számolnak be a különböző publikációk. A propolisz többnyire flavonoidokat és fenolos vegyületeket tartalmaz,
és a propolisz vizes kivonatai erős szabadgyök-eltávolító hatással rendelkeznek. Bebizonyították, hogy a propolisznak nagyobb a szabadgyök-tisztító hatása, mint a legtöbb, gyakran használt antioxidánsnak (pld. C- és E-vitamin,
kávésav). A propolisz kávésav-fenetilésztert (CAPE) tartalmaz, ami a kávésav
származéka. A CAPE egy olyan alkotóelem, amelynek rákellenes hatása van,
meggátolja az 5-lipoxigenázt, és még kis mennyiségben is megakadályozza a
ROS termelődését a neutrophilekben. A propolisz α-tokoferolt is tartalmaz (ami
az E-vitaminnak egy fajtája, egyike a legismertebb antioxidánsoknak), ami hozzájárul a flavonoidok és fenolos vegyületek antioxidáns kapacitásához.
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Gyulladásgátló hatás
A propoliszt gyakran használják gyulladásos bőrbetegségek kezelésére. Állatkísérletek során a propolisz etilalkoholos kivonata erős gyulladásgátló hatást
váltott ki patkányoknál (azonos értékű hatást tapasztaltak, mint az Indometacin
nevű gyulladásgátló gyógyszer alkalmazásakor). Úgy találták, hogy a propolisz
– a falósejtek segítségével – meggátolja a prosztaglandin és a leukotrién képződését az akut gyulladások során, és meggátolja az arachidonsav lipoxigenáz folyamatának anyagcseréjét. A CAPE az egyik fő összetevő, ami a gyulladásgátló
hatásért felelős, és a vizsgált propolisz-összetevők közül ez a leghatásosabb modulátora az arachidonsav-kaszkádnak.
A propolisz és a méz gyulladásgátló hatását a bennük levő flavonoid- és
fenolsav-tartalomnak tulajdonítják. Ez mindkét összetevő antioxidáns hatásának eredménye, valamint az arachidonsav csökkent szintézise anyagcseretermékeinek, melyek között ott van a prosztaglandin E2, a tromboxán A2, a
leukotrién B4 és NO. Néhány fontos enzim meggátolása – foszfolipáz A2,
lipoxigenáz, ciklooxigenáz (COX-2) és a nitrogénoxid-szintáz (iNOS) – csökkentik ezeknek az aktív anyagcsere-termékeknek a szintézisét, melyek fontos szerepet játszanak a gyulladás kialakulásában, illetve közreműködnek a
gyulladásgátló folyamatokban. Sőt! Kimutatták, hogy a ROS jelzőrészecskeként működik az intracelluláris folyamatokban, és különböző transzkripciós faktorokat hoz működésbe – mint pld. a mitogén-aktivált fehérje kináz
(MAPK), Akt és a nukleáris faktor kappa B (NF-kB). Aktivált állapotban ezek
a folyamatok DNS-t hoznak létre, hogy citokineket termeljenek, amelyek növelik a gyulladásos folyamatot, és a sejt apoptózisát indítják el, illetve különböző tapadómolekulákat bocsátanak ki a sejt felületére, amelyek aktiválják
és összegyűjtik a leukocitákat a keringésből, majd arra sarkallják őket, hogy
mérgező anyagokat bocsássanak ki. Ezért az antioxidánsok meggátolják a
gyulladásos folyamatokat.
A mézen és a propoliszon kívül a méhméregnek is van gyulladásgátló hatása. A szakirodalomból az derült ki, hogy a méhméreg erősen gátolja a leukociták ROS-termelését (szuperoxid és hidrogén-peroxid). Kimutatták azt is,
hogy a melittin erősen vonzza a kalmodulint, és ha kötés alakul ki közöttük,
akkor meggátolják a ROS termelődését a leukocitákból. Mindez lehetőséget ad
a melittin antioxidáns és gyulladásgátló hatásának kiaknázására a gyulladásos
betegségek kezelésekor.
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Szív- és érrendszeri betegségek
Manapság a fejlett országokban a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakran
vezetnek halálhoz. Az érfalakon lerakódott zsírplakkok okozta atherosclerosis
következtében beszűkülnek vagy teljesen elzáródnak az artériák, ami a legfőbb
kiváltója a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek. Számos sejt- és molekuláris mechanizmus játszik közre a betegség kialakulásában, de ezek még egyelőre nem teljesen világosak számunkra. Azonban mostanában láttak napvilágot
egyes bizonyítékok, melyek szerint az atherosclerosis egyféle krónikus gyulladásos megbetegedés, illetve hogy erős összefüggés van a rendszeres gyulladás
és a jövőben esetlegesen kialakuló szív- és érrendszeri megbetegedés között.
A felmerült adatok azt sugallják, hogy az oxidatív stressz és a gyulladásos folyamatok valószínűleg egyidőben jelentkező események az atherosclerosisban,
mert az intracelluláris oxidatív jelek sarkallják a vaszkuláris gyulladásos géneket, hogy gyulladásközvetítő és sejtadhéziós molekulákat termeljenek.
Bár a test endogén antioxidáns mechanizmusai, mint az enzim kataláz, a
szuperoxid dizmutáz (SOD), a glutation peroxidáz megvédik a sejteket a ROStól, és azonnal helyrehozzák az eredő sérüléseket, az oxidatív stresszállapot
– amelyben a ROS-képződés mértéke meghaladja az antioxidáns rendszer kapacitását – elindítja az oxidáció-közvetítő jelet és a gyulladásos reakciókat
a vaszkuláris sejtekben. Mára már köztudott, hogy az oxidatív stressz és a
gyulladásos folyamatok fontos szerepet játszanak az atherosclerosises szív- és
érrendszeri betegségek kialakulásában. Éppen emiatt az ágensekkel rendelkező antioxidáns és gyulladásgátló folyamatok bíztató alternatívák a különböző
szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében. Ahogy azt már az előzőekben említettük, a propolisznak és a méznek méltányolhatóan nagy az antioxidáns és gyulladásgátló hatása, mivel különböző fenolos vegyületek találhatók
bennük, így megfelelően használhatók a szív- és érrendszeri megbetegedések
kezelésében.
A propolisz és a szív- és érrendszeri megbetegedések
A legfrissebb tanulmányok kimutatták, hogy a propolisznak artheriosclerosist
megelőző hatásai vannak. A propolisz szedése növeli a lipidprofilt és csökkenti a gyulladáskeltő citokineket és kemokineket. A propolisz módosító hatással
van a nitrogénoxid szintézisére, ami egyféle védő hatással társul a vaszkuláris
sejtekben a gyulladás során. A flavonoidok meggátolják a xantin-oxidáz bejutását (ez egy endogén enzim, ami a hypoxia/ischémia folyamán a ROS termelődéséért felelős) az ér belhámjába és a szívizomba. Ez a folyamat csökkenti a
szabad gyökök termelődésének mértékét az ischémia során. A polifenoloknak
jó hatásuk van a szívkoszorúér kerigésére, és vérnyomáscsökkentő hatásuk is

63

van. Ezek a hatások valószínűleg kapcsolatban állnak az endothel nitrogénoxid
szintézisének megnövekedett működésével (eNOS) és az angiotenzin konvertáz
enzim meggátolásával (ACE). Mindkét enzimnek értágító hatása van.
Kísérleti állatokon bizonyították be, hogy a propolisz csökkenti a koleszterinszintet és a triglicerid-szintézist a patkányok májában, valamint szívvédő
hatással is van rájuk.
Az artéria betegségein kívül a polifenol összetevők – főleg a flavonoidok
– stabilizálják és erősítik a vénákat. Ezért is használják vérzéscsillapítóként,
valamint véraláfutások és visszerek kezelésére. Csökkentik a véredények áteresztőképességét és a végtagok megduzzadását.
A méz és a szív- és érrendszeri megbetegedések
Kutatások kimutatták, hogy a méz hatásos a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben azáltal, hogy meggátolja a gyulladást, növeli az endothel
működését, növeli a plazmalipid-profilt, és növeli az alacsony sűrűségű
lipoprotein (LDL) ellenállását az oxidációval szemben. Tanulmányok kimutatták a lipoprotein-oxidáció fontos szerepét az artheriosclerosis kórfejlődésében.
Az egyik mézzel végrehajtott in vitro modellezést követően azt írják, hogy jelentős összefüggés van a méz antioxidáns kapacitása és az emberi vérsavóban
lévő lipoprotein oxidálódásának meggátolása között. Ez a felfedezés azzal a
bizonyítékkal záródott, hogy a méznek védőhatása van az oxidációs károsodással szemben. A mézben lévő antioxidáns vegyületek fontos szívvédő szerepet
játszhatnak abban, hogy csökkentik az akut és krónikus szabad gyökök által
keltett betegségeket az emberi testben (a gyulladást, a rossz endothel működést
és a lipidoxidációt).
A magas vérnyomás ma hatalmas méreteket öltött népbetegség, ami
nagyon elterjedt, és meglehetősen magas a rizikófaktora a szív- és érrendszeri megbetegedés szövődményeinek, a végstádiumú vesebetegségnek, a
sztróknak és a halálnak. Kimutatták, hogy kapcsolatban áll egymással az
oxidatív stressz és a magas vérnyomás. A magas vérnyomás állati modellezésekor a quercetin-diétával történő kezelés alacsonyabb vérnyomást eredményezett, és visszaállította az endothel rossz működését. Ebből az eredményből feltételezhető, hogy a méz szívvédő hatást fejt ki a magas vérnyomás
keltette szívműködési zavarokkal és a vazomotorikus diszfunkciókkal szemben azáltal, hogy antioxidáns kapacitása, továbbá az ásványianyag- és vitamintartalma (magnézium, nátrium, klór, C-vitamin) növeli a nitrogénoxid
(NO) kibocsátását, ami szintén véredénynyugtató tényező, és csökkenti a
szervi vérnyomást.
A kempferol – a mézben leggyakrabban előforduló flavonoidok egyike –
védőhatással rendelkezik az endothel-sérüléssel szemben, ami növekvő NO-
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termeléssel és csökkenő asszimmetrikus dimethylarginin-szinttel (ADMA) társul.
Úgy tűnik, rendelkezik azzal a képességgel, hogy növelje mind az endothelfüggő, mind endothel-független relaxációt (antioxidáns tulajdonságai nélkül). A
kempferol glikozilált alakja szintén rendelkezik szív- és érrendszervédő hatással.
Tanulmányok kimutatták, hogy a kempferol-3-O-sophoroside (KPOS) meggátolja a lipopoliszaharid (LPS) keltette gát felszakítását, a sejtadhéziós molekulák
működését, a neutrofil adhéziót és a neutrofilek transzendothel migrációját, valamint elfojtja a TNF-α termelődést és a lipopoliszaharidok általi NF-κB működést.
A méznek pozitív hatásai lehetnek a glikémiás válaszra azáltal, hogy csökkenti a vér szőlőcukor-tartalmát, a szérum fruktózamin vagy a glikozilált hemoglobin-koncentrációt az egészséges alanyban. Más, dextróz vagy szacharóz
tartalmú édesítőszerrel összehasonlítva, a méz csökkentette az étkezés utáni
glikémiás választ a nem cukorbetegnél. A mézfogyasztás csökkenti a glikémiás
étkezés utáni választ, a vér inzulinszintjét és – a műmézzel összehasonlítva – a
C-peptid-koncentrációt, a szőlőcukor vagy a szőlőcukor-gyümölcscukor kombinációjának elegyét.
A méz a fogyásra, a koleszterinszint, az LDL-, a triglicerid-, a plazma glükóz-, a homocisztein- és a C-reaktív proteinszint csökkenésére, valamint a HDLszint növelésére is jó hatással van. Állatkísérletek során quercetin-kezeléssel
bizonyították, hogy csökkentette az anyagcsere-betegségek (hastájéki súlyfelesleg és a kardiovaszkuláris remodeling, ami a legvalószínűbb mechanizmusa
az antioxidáns és gyulladásgátló hatásoknak) tüneteit. Ez azt sugallhatja, hogy
csökkenti az emelt szintű szív- és érrendszeri megbetegedés kockázatát, melyet
a lipid anyagcserezavarok és anyagcsere-betegségek idéznek elő.
Az eritrociták és a vörösvérsejtek a leggyakoribb sejtek az emberi testben, és
ezek – felépítésük és funkcionális tulajdonságaik miatt – folyamatosan oxidációs károsodásnak vannak kitéve. Feladatuk az oxigén szállítása. Nagy felületű
lipoprotein sejtmembránjuk miatt könnyen érheti őket oxidációs károsodás. A
test távolabbi részeit is elérik, ami növeli az esélyét, hogy szabad gyökökkel és
gyulladásmediátorokkal találkoznak. Nincs sejtmagjuk és sejtszervük, ezáltal
képtelenek antioxidáns védőenzimeket és proteineket termelni, ha szükséges.
Az oxidációs károsodás lipid-peroxidációt okoz a vörösvérsejt membránjában, ami megváltoztatja halmazállapotát és rugalmasságát, amely tulajdonság biztosítja a vörösvérsejtek számára a hajszálerekbe – még az átmérőjüknél
kisebbekbe is – való bejutást, valamint a membránhoz kötött enzimek és receptorok működését, ami a sejt aktivitásához és vitalitásához elengedhetetlen.
Mindez a sejt sérüléséhez és elhalásához vezet, amit hemolízisnek hívunk. A
vörösvérsejtek folyékony halmazállapotának és rugalmasságának elvesztése
miatt perfúziós zavar is történhet a távoli szövetekben, mivel merevvé válnak,
és képtelenek lesznek megfelelő méretűre deformálódni ahhoz, hogy bejussanak a kisebb hajszálerekbe. A mézből származó polifenol kivonat meggátolja
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a hemolízist, csökkenti a sejten kívüli ferriciánt, véd a glutation (GHS) sejten
belüli depléciójától és a szuperoxid dizmutáz (SOD) működéstől, csökkenti a
lipid membrán peroxidációjára való hajlamosságát.
Rák
Egy érdekes felfedezésről tett jelentést McDonald et al. azzal, hogy megállapították: a méhészek körében a rákos megbetegedésekből származó halálesetek
ritkábbak, illetve a tüdőrák előfordulása a méhészettel foglalkozó férfiaknál lényegesen kisebb, míg más rákos megbetegedés átlagos szinten fordul náluk elő.
Ez a felfedezés azt sugallja, hogy a méhtermékek védelmet nyújthatnak a halállal végződő rákos megbetegedésekkel – főleg a tüdőrákkal – szemben. Ezek az
eredmények arra buzdították a kutatókat, hogy tanulmányozzák a méhtermékek
rákellenes hatásának jellemzőit és fontosságát.
Felfedezték, hogy a méhtermékeknek rákellenes hatása van az in vitro kísérletek során kitenyésztett különböző tumorsejtvonalakra: a vese-, tüdő-, prosztata-, húgyhólyag-, pigmentsejtes-, csontszarkóma-, emlő- és nyirokrákra. Feltételezhető, hogy a méhtermékek rákellenes hatása közvetetten kapcsolatban
áll a tumorsejtek apoptózisával, nekrózisával és lízisével. A méhtermékekben
található fenolos összetevők egyre nagyobb szerepet játszanak a rákterápiában.
A méz rákellenes hatása
A méz rákellenes hatását különböző tumorsejtvonalak esetében is megfigyelték (emlőrák, méhnyakrák, leukémia, vese-sejtszarkóma, húgyhólyagrák, vastagbéldaganat, prosztatarák, szájüregi rák, csontszarkóma és agydaganat). Az
in vitro kísérletek eredményei kimutatták a méz jelentős antimutagén és sejtburjánzást gátló hatását az előbb felsorolt rákfélék sejtkultúráiban. A méz növeli a tumorsejtekkel szembeni immunválaszt. Azt is kimutatták, hogy a méz
apoptózist idéz elő. Az apoptózis egy természetes folyamat, ami szabályozza
a sejtpusztulást. Ez külsőleg, a TNF-receptorok stimulálásával, vagy belsőleg, közvetetten a mitokondrium és a pro-apoptotikus proteinek – beleértve
a c-citokrómot is – által generálódik. Erőteljes rákellenes volta miatt mindkét folyamatot alaposan tanulmányozzák. A kaszpáz-3, -7 és -9 működésbe
lépését figyelték meg minden egyes mézkezelés alá vetett rákos sejtnél, ami
kimutatta a mitokondriális apoptotikus folyamat közreműködését. Patkánykísérletek során kimutatták a méz antimetasztatikus hatását is. Ezenkívül erősíti a hagyományos kemoterápiás kezelések rákellenes hatását (5-flourouracil
vagy a ciklofoszfamid).
A méz polifenol- és gazdag cukortartalma lehet felelős az antimutagén és
az elburjánzást gátló hatásért. A flavonoidok antioxidáns hatásukon keresztül
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fejtik ki rákellenes tulajdonságaikat, ami szabályozza a ROS-közvetítő jel útját, beleértve a tumornekrózis faktor-alfa (TNF-α) stimulálását, a sejtosztódás
meggátolását, az apoptózis és a sejtkörforgás megakadályozását. A quercetin
– egyike a leggyakoribb flavonoidoknak, amelyek a megtalálhatók a mézben –
jelentős hatással van a tumorvonalak szaporodásgátló folyamatára. A quercetin
tumorellenes hatásait a következő tumorsejt-modelleknél írták le: leukémia,
mellrák és agydaganat. A quercetin tartalmú kiegészítők növelhetik a széles
körűen használt gyógyszeres rákellenes terápia hatékonyságát. A quercetinen
kívül más, a mézben szintén megtalálható flavonoidoknak – mint például a kempferolnak és a kávésavnak – is figyelemre méltó burjánzásellenes és
kemopreventív hatásai vannak. Bebizonyították, hogy a kávésav nagy mértékben meggátolja a vastagbélrák sejtburjánzását. Más, a mézben megtalálható fenolos összetevőket – például az epigallocatechin-gallátot, a likopint, a genisteint
és a resveratrolt – a prosztatarák kezelésénél használták.
A propolisz rákellenes hatása
A fenolos összetevők modellállatokra gyakorolt rákellenes hatásai ismertek. A
propolisz számtalan fenolos anyagot tartalmaz (kávésav, kávésav fenilészter,
artepillin C, quercetin, naringenin, resveratrol, galangin és genistein), amelyek
arról ismertek, hogy stimulálják a sejtburjánzást vagy az apoptózist. Azért fordult a rák gyógyításában dolgozó szakemberek érdeklődése a propolisz felé,
mert képes apoptózist előidézni. A propolisz úgy idézi elő az apoptózist, hogy
aktiválja a kaszpázfüggő mitokondriális folyamatokat. A chrysinről kimutatták,
hogy apoptózist gerjeszt több sejtvonalban is – elsősorban leukémia esetén –
azáltal, hogy működésbe hozza a kaszpázokat, és megszűnteti az apoptópiaellenes proteinek termelődését.
Állatkísérletek során kimutatták, hogy a propoliszban található flavonoid
meggátolja a tüdő-, szájüreg-, bőr-, nyelőcső-, gyomor-, végbél-, máj-, prosztata- és mellrákot. Bebizonyították, hogy a propolisznak sejtmérgező hatása van
az emberi hepatocelluláris rákra, tüdőrákra, bőrrákra és az Ehrlich-rákra. Kimutatták, hogy a DNS-fragmentáció és -apoptózis indukciója által a propoliszban
lévő diterpenoidoknak, a 3- (2,2-dimetil-8-prenylbenzopyran-6-yl) propenoic
savnak, a kávésav fenetilészternek (CAPE) és az artepillin C-nek sejtmérgező
hatásai vannak. A kávésav, a CAPE és a quercitin is meggátolja a rákos sejtek
növekedését.
Felfedezték, hogy a propolisznak és némely összetevőinek rákellenes hatása összefüggésben van a falósejtek aktivizálódásának növelése révén az
immunmoduláns működésével.
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A méhméreg rákellenes hatása
A méhméregnek a rákos sejtet pusztító kapacitása révén van rákellenes hatása.
Úgy gondolják, hogy ez a sejtmérgező hatás – a méhméreg rákellenes hatásának
egyik fontos működése – a melittin foszfolipáz A2 (PLA2) enzim működésének az eredménye. A melittin sejtnekrózist és ellenőrizhetetlen sejtpusztulást
okoz. A melittin rákellenes hatását különböző tumorsejtvonalakban mutatták ki
(vese-, tüdő-, máj-, prosztata-, húgyhólyag-, emlőrák, valamint leukémiás sejtek
esetében).
A sejtmérgező hatáson és a nekrózison felül a kaszpáz és a mátrix metallo
proteinázok (MMP) aktivizálódása – az apoptózis indukciója révén – nagyon fontos működése a melittin rákellenes hatásának. A melittin nemcsak a
kalmodulint, hanem a leukémiás sejtek növekedését és klonogenitását is megakadályozza. Kimutatták, hogy összefüggés van a gyógyszerek kalmodulingátló hatása és azok sejtnövekedés-gátló hatása között, valamint hogy a melittin
sejtmérgező hatása arányban van a kalmodulin antagonisztikus hatásával. Ezenkívül a melittin növeli a bleomycin rákellenes gyógyszer mérgező hatását. A
melittinen kívül a melittin fragmens és a melittin/avidin párosnak is rákellenes
hatása van.
A génterápia a szelektív sejtpusztító rákterápia egyik alternatív megközelítése. Amikor a betegséget hordozó pusztító gén a tumorsejtekbe transzfektál,
a megfelelő prodruggal kódolt pusztító gén a tumorsejtek által kifejeződik, és
szelektíven pusztítja magát a rákos sejtet. A melittin transzfekció, mint pusztító
gén és szintézis, a génterápiás erőfeszítések terén komoly figyelmet érdemel. A
génterápiás in vivo kísérletekben a melittin rákellenes hatását írták le.
Kimutatták, hogy egerek esetében az intravénásan alkalmazott méhméreg
jelentősen csökkentette a tüdőáttételek számát.
A virágpor a rák kezelésben
Felfedezték, hogy a virágpor hatásosan csökkenti a rák kezeléséből származó
káros hatásokat. A virágport fogyasztó betegeknél a sugárkezelés káros hatásai
(anorexia, émelygés, hajhullás, gyulladás, fehérvérsejtszám-csökkenés és álmatlanság) kevésbé jelentkeztek.
Sebek és égések
A mézet már az ősidőkben is használták sebek kötözéséhez, de a mai napig
is használatos erre a célra a népi gyógyászatban. Az idők során a leégés és a
fekélyek kezelésére is használták a mézet. Erről egy római kori görög orvos,
gyógyszerész és botanikus, a De Materia Medica (egy 5 kötetes, gyógynövé-
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nyekről és gyógyító anyagokról szóló enciklopédia) szerzője, Dioscorides (i.
sz. 50) is írt.
A sebkötözéshez használt méz kitisztítja az elfertőződött sebekből a baktériumokat, szagtalanít, kitisztítja a hámló és elhalt szöveteket, és feleslegessé
teszi a seb sebészeti úton történő tisztítását. Legtöbb esetben gyorsan elérhető a
gyógyulás. A krónikus sebek is jól reagálnak a mézzel történő sebkötözésre. A
fibroblasztok, a felhámsejtek és az új véredények növekedésével ösztönzi a szövet regenerálódását, és csökkenti a bőrátültetés szükségességét. Véletlenszerű,
ellenőrzött klinikai kísérletek azt mutatták ki, hogy a méz jelentősen gyorsabban
gyógyította a felületi égési sérüléseket, mint az ezüst szulfadiazin, a poliuterán
film és az amnionhártya, és kisebb az előfordulása a hipertrófiás hegnek, valamint az égés utáni izomgörcsnek. Még a nehezen gyógyuló, a konvencionális
gyógyításra nem reagáló sebeknél is tapasztaltak gyógyulást a mézes sebkötözés használatakor. Állatkísérletek során megfigyelték, hogy a méz gyorsabb
gyógyulást és kisebb gyulladást eredményezett az égési sérülések gyógyulásánál, amelyek még nem fertőződtek el, vagy Staphylococcus aureusal voltak
megfertőződve.
A méz sebekre gyakorolt jótékony hatásait különböző összetevőiből, valamint a benne található cukorból nyeri. A méz nem okoz a sebben dehidratációt, mivel azt – ozmotikus hatásán keresztül – a környező szövetekből kinyeri,
és továbbítja a sebbe. Egy hígított mézfilmréteg keletkezik a kötés alatt, és ez
megakadályozza, hogy a kötés rátapadjon a sebre, így megóvja az újonnan
keletkező szövetet a kötés cseréjekor az esetleges sérüléstől. A méz antibakteriális hatása megakadályozza a baktériumok elterjedését a sebben. A mézben
lévő összetevők táplálékot biztosítanak a traumatizált szövetnek, és növelik a
sarjadzó szövet növekedési mértékét. A méz által termelt hidrogén-peroxid a
seb autolitikus tisztítását végzi azáltal, hogy aktiválja a fehérjelebontó enzimeket a sebszövetben. A méz gyulladásgátló hatása csökkenti a sebszövetben
keletkező ödéma létrejöttét, így javítja a hajszálerek keringését és oxigénnel
való ellátását. A méz antioxidáns és gyulladásgátló hatása csökkenti a gyulladás folyamán termelődő szabad gyökök által okozott sérüléseket. Az előbb
felsorolt hatások összessége fokozza a gyógyulás folyamatát, és csökkenti a
fájdalmat.
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Fertőzések
A méz antimikrobiális tulajdonságai
A méz antimikrobiális hatása a peroxidfüggő és peroxidfüggetlen folyamatok révén keletkezik. A méz antimikrobiális hatásának peroxidfüggő folyamatai összefüggésben vannak a méz hidrogén-peroxid-tartalmával, míg a
peroxidfüggetlen folyamat a magas ozmolaritásnak és savasságnak, valamint a
metilglioxál, defenzin-1 és a flavonoid tartalmának köszönhető.
A cukroknak – a méz fő összetevőinek – antibakteriális hatása van, köszönhetően az ozmotikus hatásnak. A méz baktériumburjánzás-gátló hatását nem
csak ozmolaritása és cukortartalma okozza, hanem más fontos összetevői is.
Főleg a metilglioxál – egyik komponense, amely hőkezelés és tartós tárolás hatására jön létre – felelős a peroxidfüggetlen antibakteriális hatásáért. Erős összefüggés van a metilglioxál-szintek és a méz S. aurusra gyakorolt antibakteriális
hatása között. A méz egy másik antibakteriális összetevője a méh defenzin-1
peptid, amit a házi méh hemolymphjében, fejében, mellkasi mirigyében és a
méhpempőben azonosítottak. Ennek erőteljes antibakteriális hatása van a Grampozitív baktériumokkal szemben, mint például a szénabacilus, az S. aureus és
a Paenibacillus lárva. A méz tartalmaz lizizimet is, ami egy meglehetősen erőteljes antimikrobiális ágens. A mézben található flavonoidok antibakteriális
hatást fejtenek ki, valamint ezek semlegesítik a bakteriális méreganyagokat is
(ezáltal megelőzve a fertőzés mérgező hatásának elterjedését). A flavonoidok –
pinocembrin, galangin és a kávésav fenetil észter (CAPE) – meggátolják a bakteriális RNS-polimerázt. A quercitin növeli a membrán áteresztőképességét, ami
azt eredményezi, hogy a baktériumok elveszítik az ATP-szintézis kapacitásukat,
membrán transzportjukat és mozgásképességüket.
Egyes tanulmányok azt mutatták ki, hogy a méz antimikrobiális hatására az
S. aureus nevű mikroorganizmus a legérzékenyebb, míg az E. coli közepesen
érzékeny, és a P. aeruginosa a legellenállóbb rá. Általában a Gram-pozitív baktériumok érzékenyebbek a méz antimikrobiális hatására, mint a Gram-negatív
baktériumok. A méznek gátló hatása van a Bacillus anthracisra (anthrax), a
Corynebacterium diphtherinere (diftéria), a Klebsiella pneumoniaera (tüdőgyulladás), a Mycobacterim tuberculosisra (tuberkolózis), a Salmonella typhire
(hastífusz) és a Vibrio choleraera (kolera).
A propolisz antimikrobiális tulajdonságai
Az összegyűjtött propolisszal a méhek leszigetelik a kaptárt, hogy megelőzzék
a betegségek és paraziták bekerülését, meggátolják a gombák és a baktériumok
elterjedését, valamint bevonják vele az állati tetemeket, hogy meglőzzék azok
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bomlását. Mindezért tekintik a propoliszt antimikrobiális hatásúnak. Különböző
tanulmányok bebizonyították, hogy a propolisznak gombaölő hatása van a gombás eredetű bőrbetegségekkel és a Candida-fajokkal szemben, antibakteriális
hatása van a Gram-pozitív baktériumokkal szemben, és vírusölő hatása van a
madárinfluenza vírusával szemben.
A propolisz megátolja egyes Gram-pozitív baktériumok és a Candida
albicans növekedését, de a Gram-negatív baktériumokét nem. A propolisznak
erőteljes antibakteriális hatása van a Staphylococcus aureus törzsekkel szemben. Viszont az E. colival szemben csak gyenge antibakteriális hatást figyeltek
meg. Általában a propolisz és a méz antibakteriális hatása nagyobb a Grampozitív baktériumokkal szemben, mint a Gram-negatív baktériumokkal szemben. Felfedezték, hogy a propolisz etanolos kivonatának antibakteriális hatása
van a H. pylorival szemben is.
Megállapították, hogy a propolisznak antibakteriális hatása van a Myco
bactrium tuberculosissal és a Mycobacterium aviummal szemben. Szinergikus
hatása van a tuberkolózis elleni készítményekkel (sztreptomicin, rifamicin,
izoniazid) és más antibiotikumokkal (pld. klóramfenikol, gentamicin,
vancomycin, tetrakcilin, netilmicin). A propolisz más antimikrobiális készítményekkel is mutathat szinergikus hatásokat.
A propolisz vírusellenes tulajdonságai
Kimutatták, hogy a propolisz és származékai meggátolják a vírusok terjedését
azáltal, hogy a különböző vírusok DNS-ét és RNS-ét blokkolják (az 1-es típusú
herpes simplex, 2-es típusú herpes simplex, 2-es típusú adenovírus, hólyagos
szájgyulladás vírus és a 2-es típusú poliovírus). Emellett még felfedezték, hogy
a propolisz megállítja a HIV-1 replikációját. A propoliszban lévő flavonoidok –
a chrysin, az acacetin és az apigenin – meggátolják a HIV-1 működésbe lépését
a fertőzés lappangó modelljeiben. A kávésav fenetil észter (CAPE), a quercitin
és a kempferol megbénítják a HIV-1 replikációját azáltal, hogy meggátolják a HIV-1 integrázt. A chrysin és a karnferoit meggátolja több herpeszvírus,
adenovírus és rotavírus replikációját. A galanginnak antivírusos hatása van a
herpes simplex vírus (HSV) és a Coxsackie B-vírussal szemben. A quercetin
vírusellenes hatást mutat a HSV, az óriássejtes vírus, a poliovírus és a Sindbis
vírussal szemben.
Immunmoduláció
Az immunmoduláció az immunválasz (a test védelmi rendszerének működése) egy kívánt szintre való beállítása úgy, mint az immunpotenciáció,
immunszuppresszió vagy az immunológiai tűréshatár indukciója. Bebizonyítot-
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ták, hogy a propolisz immunmodulációs hatást vált ki azáltal, hogy hatással van
az immunrendszer különböző komponenseire, és hogy növeli az immunválaszt.
A propoliszból kivont caffeoylquinic-sav származékairól (5-caffeoylquinic-sav,
klorogénsav, 4-caffeoylquinic-sav, 3,5-dicaffeoyl-quinic-sav és 3,4-dicaffeoyl
quinic-sav) megállapították, hogy növelik a faló makrofágok (egy fehérvérsejt
típus, amely sejtfalással eltakarítja a sejttörmeléket, az idegen anyagokat, a
mikróbákat és a rákos sejteket) mozgékonyságát és terjedését. Úgy gondolják,
hogy ez a hatás kizárólag a makrofágokra korlátozódik, a limfocitákra nem. A
propolisz aktiválhatja a makrofágokat, és növelheti antimikrobiális hatásukat.
Emellett a propolisz növeli a természetes nekrózis aktivitását a rákos sejtekkel
szemben. A propolisznak megvan az a képessége, hogy módosítsa az antitestszintézist, és hogy növelje az antitest-termelődést, mivel erős hatást gyakorol
a természetes immunválasz különböző sejtjeire. Kimutatták, hogy a propolisz
megakadályozza a komplementrendszer (egy fontos komponense az immunrendszernek, ami segíti az antitesteket és a fagoticáló sejteket, hogy eltávolítsák a kórokozókat a szervezetből) hagyományos és alternatív folyamatait. Az
immunmoduláns hatásnak köszönhetően javasolt a propoliszt segédanyagként,
vakcinákkal együtt alkalmazni.
Sclerosis multiplex
A sclerosis multiplex (MS) egy autoimmun betegség, ami a központi idegrendszer krónikus gyulladásos velősorvadása. A beteg saját immunrendszere pusztítja el az idegsejtek burkolatát, bár a betegség pontos oka és mechanizmusa még
nem teljesen ismert. A betegség kezelésénél használt méhtermékek hatásairól
pozitív eredmények születtek. Egy tanulmány azt részletezi, hogy az egy éven
keresztül alkalmazott apiterápiás kezelés, amelyben méhmérget, virágport és
mézet használtak, javított a sclerosis multiplexben (MS) szenvedő betegek tünetein. Azonban nem állítottak fel kontrollcsoportot, amellyel össze lehetett volna hasonlítani az eredményeket, vagy amelyből következtetni lehetett volna az
apiterápia fölényére a standard terápiával szemben. Azt állítják, hogy a méhméregnek jótékony hatásai vannak a gyulladásos betegségekkel szemben – beleértve a sclerosis multiplexet (MS), a rheumatoid arthritist és kísérleti modelljeit
– gyulladásgátló és immunszuppresszív hatásai miatt, melyet a ciklooxigenáz-2
kifejeződésének és a gyulladást keltő citokinek (TNF-alpha és IL-1 beta) termelődésének a meggátolása, valamint a prosztaglandin szintézise okoz. Azonban
nem fedeztek fel jelentős csökkenést a méhméreg használata során a visszaesési gyakoriságban vagy javulást a mozgásképtelenségben, fáradtságban és az
életminőség javulásában. Továbbá a méhméreg immunstimuláns tulajdonságai
súlyosbíthatják a rohamokat, és korlátozhatják a méhméreg hatásait a sclerosis
multiplex kezelése során.
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Reumatikus betegségek
A méhméreg izületi gyulladás gátló hatásait állati modelleken bizonyították. Patkányoknál kimutatták, hogy a méhméreg megakadályozza az izületi gyulladást
és a csontelváltozást, valamint megállítja az izületi porcok pusztulását, illetve a
gyulladást okozó sejtek beszivárgását az ujjpercek közé. Arra a következtetésre
jutottak, hogy ezek a hatások a prednizolon – egy szintetikus kortizolszármazék,
melyet különböző gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésére alkalmaznak – keltette hatásokkal hasonlíthatók össze. A méhméregnek erős COX-2gátló hatása van, viszont a COX-1-re nincs hatással, valamint megakadályozza
a TNF-α és IL-1β termelődését. Azt állítják, hogy a méhméregnek izületi gyulladás ellenes hatása van, ami a COX-2- és PLA2-kifejeződés csökkenésével,
valamint a TNF-α-, IL-1-, IL-6-, NO- és ROS-szint csökkenésével társul. Ez
azt sugallja, hogy a méhméreg izületi gyulladást gátló hatása összefüggésben
állhat a gyulladásgátló folyamatokkal. A méhméreg és a melittin meggátolja
az NF-κB DNS kötő tevékenységét, ami a gyulladásgátló gén kifejeződésének
csökkenéséhez vezet. Gyulladásgátló hatásán kívül a méhméreg izületi gyulladást gátló hatását más mechanizmusokon keresztül fejti ki, ami magába foglalja
a kaszpáz-3 aktivációján keresztül az apoptózis által keltett reumás izületi sejtek
elburjánzásának meggátolását.
Gyomorfekélyek
Mind a méznek, mind a propolisznak van fekélygátló kapacitása, amely képesség
a fenolos vegyületeknek tulajdonítható, elsősorban azoknak a flavonoidoknak,
amelyek főként karnferoitot, quercetint, heszperidint és naringint tartalmaznak.
A szakirodalom szerint a flavonoidok növelik a prosztaglandinok nyálkahártya-tartalmát, ami megvédi a gyomornyálkahártyát, és így megelőzi a fekélyek
kialakulását. A flavonoidoknak van gyomorfekélyt gátló hatása is: a fekélyek
kapcsolatban vannak a reaktív oxigénfajokkal, amiket a flavonoidok meg tudnak gátolni, így védve a gyomor nyálkahártyáját.
Emellett a propolisznak antibakteriális hatása van a gyomorban található Helicobacter pylori Gram-negatív baktériummal szemben, ami a
krónikus gyomorhurut, gyomorfekély, nyombélfekély és a gyomorrák kialakulásában is szerepet játszhat. Ez a működés kapcsolatban állhat a propolisz fekélygátló tulajdonságaival. A p-Coumaric-sav, az artepillin C és a
3-phenyl-4-dihydrocinnamylocinnamic-sav hatásosak a H. pylorival szemben.
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Légzőrendszer
A virágport gyakran alkalmazzák a szálló virágpor és spóra ellenanyagként allergiás időszakokban, hogy megfékezzék a légzőszervi panaszokkal járó allergiás tüneteteket: hörghurut, sinus torlódás és szénanátha. Egy fiatal úszók körében
végzett virágporkezelésről szóló tanulmányban azt írják le, hogy a felső légúti
fertőzések miatt kihagyott edzések száma jelentősen kisebb volt a virágporral
kezelt csoportnál, mint a placebócsoport esetében.
A méz sokkal hatékonyabb a köhögés csillapításában, mintha nem alkalmaznánk semmilyen kezelést a tüneteket produkáló gyermekeknél, így javítható az
alvásminőség mind a gyerekeknél, mind szüleiknél. Kimutatták, hogy a méz a
köhögés tüneti kezelésére sokkal hatásosabb, mint a difenhidramin (viszont a
dextrometorfánnál nem jobb).
Fájdalom
A méhméregnek különleges jelentőssége van a krónikus fájdalom kezelésében,
bár – paradox módon – heveny fájdalmat okoz közben. A méhméreg fájdalmat
okozó anyaga a melittin, a hisztamin és a PLA2. A méhméreg befecskendezése
kezdetben fokozott, tónusos fájdalommal társul, amit tartós, gyulladásos fájdalomcsillapító hatás követ. A méhméreg fájdalomcsillapító hatását – beleértve a
hő általi, a zsigeri és a gyulladásos fájdalmi reakciót – tudományosan bebizonyították. Szelektíven csökkenti a mechanikus, zsigeri és gyulladásos fájdalmi
reakciót azáltal, hogy modulálja a központi vagy a gerincben lévő α2-adrenerg,
szerotonerg és opioid receptorok aktivitását. A méhméreg a fájdalmat csillapíthatja, illetve gyulladásgátló hatásán keresztül a krónikus gyulladásos betegségekkel járó ödémák kialakulásának a lehetőségét is csökkentheti.
Májvédő hatás
Kimutatták, hogy a propolisznak májvédő hatása van a vegyi (CCl4,
acetaminofén, alkohol, D-GalN) és az immunológiai (D-GalN/lipopolisaccaride)
mechanizmusok keltette akut májkárosodásban szenvedő állatmodellekre. A
dicaffeoylquinicsav-származékok (metil 3,4-di-O-caffeoylquinate, 3,4-di-Ocaffeoylquinic-sav, metil 4,5-di-O-caffeoylquinate és 3,5-di-O-caffeoylquinicsav) májsejtvédő hatással rendelkeznek a vegyi úton keletkező sejtsérüléssel
szemben. Mivel a szabad gyökök a vegyi úton keletkező májsérüléses modellek
velejárói, a propolisz antioxidáns tulajdonságai és a dicaffeoylquinic-sav származékai fontos szerepet játszhatnak a májvédő hatásban.
Az immunológiailag keletkezett májsérüléses modelleknél a gyulladáskeltő
citokineket – TNF-α, interleukin-1 (IL-1) és IL-6 – a falósejtek a lipopolisaccaride
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(LPS) hatására bocsátják ki, ez májsejt-apoptózist és neutrofil-elvándorlást idéz
elő, ami sejtpusztulást és szövetnekrózist okoz. Ezen modell által keltett májsérülések emlékeztetnek a májgyulladás emberi formájára, amit hasonló gyulladásos folyamatok közvetítenek.
Mivel a ROS közismerten közvetíti a gyulladásos reakciók jelútját, az antioxidánsok kifejtik gyulladásgátló és májvédő hatásukat a májsérülésnek ennél a
típusánál. A propolisz antioxidáns tulajdonságai és fenolos összetevői felelősek
ezen májvédő hatásért.
A flavonoidoknak (3, 5, 7-trihidroxi-49-methoxyflavanol, betuletol, kaemp
feride és ermanin), a prenilált fenolos összetevőknek – 4-dihydrocinnamoyloxy-3prenylcinnamic-sav, 4-hydroxy-3-prenylcinnamic-sav és (E)-3- [2,3-dihydro-2(1-methylethenyl)-7-prenyl-5-benzofura- nyl]-2-propenoic-sav – és a labdánféle
diterpéneknek (isocupressic-sav, agathic-sav, 15-acetoxyiso-cupressic-sav és
cupressic-sav) jelentős gátló hatásuk van. Ezen az összetevők legtöbbjének erősebb májvédő hatásuk van, mint a klinikailag is használt silibininnek. A propolisz a májenzimek tevékenységét, a lipid profil paramétereit és – gyulladás vagy
májsérülés esetén – a bilirubin-tartalmat is javítja. A propolisz metilalkoholos
kivonatának májvédő hatása erősebb, mint az ezzel megegyező vizes kivonaté.
Egyéb hatások
A méhtermékek egyéb kedvező hatásai:
●● A méhpempő szájon át történő fogyasztása csökkenti a szérum koleszterinszintet.
●● A méhpempő növeli az 5-fluorouracil keltette sérülésekből való gyógyulást.
●● A propolisznak kedvező hatása van a szőlőcukor-anyagcserére azáltal, hogy
megvédi az inzulintermelő β-sejteket a streptozotocin-mérgezéstől, serkenti
az inzulinszintézist, növeli az inzulin-kiválasztást és meggátolja a szőlőcukor-termelődést a májban.
●● A propolisznak antihiperalgetikus hatása van.
●● A propoliszban található kávésav-fenetil észter (CAPE) megvédi a gerincvelőt a ischaemia-reperfusio-sérüléstől azáltal, hogy eltávolítja az oxigéngyököket, és meggátolja a polimorfonukleáris leukociták beszűrődését.
●● A propoliszban található kávésav-fenetil észter (CAPE) az ösztrogénrecep
torok aktiválásával ösztrogéntevékenységet is mutat.
●● A quercetin és a propolisz megelőzi a cukorbetegségből származó szürke
hályogot.
●● A flavonoidok meggátolják a vérlemezkék felgyülemlését.
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Mellékhatások
A propolisz és a méz elsősorban különböző növényi termékeket tartalmaz. Nagy
a valószínűsége annak, hogy a méhek veszélyes vagy mérgező anyagokat is ös�szegyűjtenek – például aszfaltot, fémeket: vasat (Fe), cinket (Zn), rezet (Cu) és
magnéziumot (Mn); valamint nehézfémeket: ólmot (Pb), antimont (Sb), arzént
(As) és kadmiumot (Cd). A talajban összegyűlt radioaktív részecskék borzasztó
módon megfertőzhetik a növényeket, a méheket és a méhtermékekeket is. A
grayanotoxin (mérgek egy csoportja, ami növényekben található, és mérgező
reakciókat okozhat) jelenléte a mézben mérgezést válthat ki, ami szívritmuszavarban, alacsony vérnyomásban, légzésdepresszióban és megváltozott tudatállapotban nyilvánulhat meg. A bennünket körbeölelő környezet nagy hatással
van ezeknek az anyagoknak jelenlétére. Azt állíthatjuk, hogy a méhtermékeket
egyféle környezeti szennyeződés-indikátorként is használhatjuk.
Bár a méznek antimikrobiális hatása van, különböző élesztőgombák és
spóraképző mikroorganizmusok – Bacillus cereus, Clostridium perfringes
vagy Clostridium botulinum, melyek komoly betegségeket okozhatnak az embereknek – élhetnek a mézben, ami a szokványminőséget jelzi. Ha életképes
Clostridium botulinum spórát tartalmazó mézet használunk sebkötözéshez, akkor az sebbotulizmust okozhat. Viszont a mézet gamma-besugárzással fertőtleníthetjük anélkül, hogy hatását elveszítené. Tehát, ha sebkötözéshez kívánjuk
használni, előtte mindenképp fertőtlenítsük.
Tartalma miatt a propoliszról allergiás reakciókat írnak, a méhpempő
anafilaxiás reakciókat okozhat atópiás személyek esetében, a méhméreg komoly
allergiás reakciókat válthat ki.
Befejezés
A méhtermékeket évszázadokon keresztül használták nemcsak gyógyászati célokra, hanem értékes tápanyagként is. A modern orvoslás módszerei és eszközei
új lehetőségeket biztosítanak, hogy az ezekben a termékekben rejlő lehetséges
jótékony hatásokat felfedhessük, és ezáltal a jelenlegi betegségekhez új kezelési alternatívákat találjunk. A szakirodalom azt mutatja, hogy a méhtermékek
rengeteg fitokémiai vegyületet tartalmaznak, amit a méhek gyűjtenek össze a
különböző növényekről. Ezeknek a vegyületeknek antioxidáns, gyulladásgátló
és immunmodulációs hatásai vannak.
Ezek a hatások a betegségek – például oxidatív sérülés és gyulladás – jelentős csoportjának kezelésében jelentenek bíztató eredményeket. Ezenkívül a
méhméreg – egy egyedülálló méhtermék – új kezelési lehetőségeket biztosíthat
főleg a rák és a gyulladásos betegségek esetében gyulladásgátló, apoptotikus és
sejtmérgező hatásain keresztül. A méhtermékek hatékonyságát – amit számta-
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lanszor bebizonyítottak már in vitro és állatkísérletek keretében – klinikai szinten is kellene bizonyítani: felügyelt és véletlenszerű klinikai kísérletek elvégzésével.
13. táblázat: A méhméreg összetevői és azok fő gyógyhatásai
Összetevők
Peptidek
Melittin

Tartalom Fő hatások
(száraz
BV %)
40-50

Apamin

2-3

MCD-peptid

2-3

Adolapin

1

Proteáz inhibitor
Minimine
Prokain A, B
Secarpin
Tertiapin
Melittin F
Cardiopep
Enzimek
PLA2

10-12

Hialuronidáz

1,5-2

Glükozidáz

Növeli a PLA2-hatást.
A rákos sejtekkel szemben sejtmérgező hatású.
Gyulladásgátló és izületigyulladás-gátló hatású.
Meggátolja a Ca2+-aktivált K+-csatornát.
A rákos sejtekkel szemben sejtmérgező hatású.
Nociceptív hatású.
Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású.
Hisztamin-kibocsátás (kis adagban).
Meggátolja a hisztamin kibocsátását (nagy
dózisban).
Antiallergiás hatású.
Meggátolja a PLA2 és a COX hatását.
Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású.

< 0,8
2-3
1,4
0,5
0,1
0,01
< 0,7
A rákos sejtekkel szemben sejtmérgező hatású.
Gyulladást okozó, tumorellenes hatású.
Szelektíven támadja meg azokat a szöveteket,
amelyekben hialuronidázsav-pilimerek vannak.
Növeli a hajszálerek áteresztőképességét.
Immunválasz- és szövetnövekedés-serkentő
tulajdonság.
Ellenanyagképzést kiváltó.

0,6
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Savas foszfomono
észteráz
Aminók
Hisztaminek
Dopamin
Noradrenalin
Egyéb
Szénhidrátok
Gamma-aminovajsav
Béta-amino-vajsav

1

1,5
0,13-1
0,1-0,7
1,5
0,13-1
0,1-0,7

14. táblázat: A mézfogyasztás hatásai az egészségre
Szív- és érrendszeri betegségek (CVD)
Csökken a szív- és érrendszeri megbetegedés rizikófaktora.
Gyulladásgátló.
Javítja az endothel-működést.
Javítja a plazmalipid-profilt.
Növeli az alacsony sűrűségű lipoproteint (LDL).
Meggátolja a vörösvérsejtek (RBCs) hemolízisét.
Javítja az eritrociták felvevőképességét.
Megvédi a vörösvésejteket a GSH és SOD intracelluláris depléciójától.
Csökkenti a vörösvérsejtek lipidmembránjának oxidációs sérülésre
való fogékonyságát.
Védi a szervezetet a túlsúlytól vagy az elhízástól.
Magas vérnyomás
Csökkenti a szisztolés vérnyomást és az MDA-szintet.
Fejleszti a vese fogékonyságát az oxidatív stresszre.
Rák
Antimutagén-kapacitás.
Apoptózist idéz elő.
Sejtburjánzást gátló hatás.
Sejtmérgező hatással rendelkezik számos rákos sejtvonalra.

78

Antimetasztatikus hatású.
Cukorbetegség
Csökkenti a glukózvérűséget.
Csökkenti a szérum-fruktózamint.
Csökkenti a glikolizált hemoglobin koncentrációját.
Csillapítja az étkezés utáni glikémiás választ.
Növeli az inzulin koncentrációját, és csökkenti az inzulinrezisztenciát.
Mikróbás fertőzések
15. táblázat: Sebek típusai, melyeken a méz sikeresen alkalmazható
Sebek
Sérülésből vagy műtétből származó elfertőződött sebek
Amputációs sebek.
A szeméremtest műtéti eltávolítása következtében keletkezett sebek.
Császármetszés következtében keletkező hasi seb.
A részvastag bőrátültetés során a dornorterületeken keletkező seb.
Égések
Meningococcus okozta vérmérgezésből származó sebek
Fouriner féle üszkösödés
Felfekvés
Bőrfekélyek
Lábszárfekély
Visszeres fekélyek
Diabéteszes fekély
Trópusi fekély
Lábfekély leprás betegeknél
Sarlósejtes fekélyek
Rosszindulatú fekélyek
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A SZAKMAI TUDÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
AZ APITERÁPIA ÁGAZATBAN

TANFOLYAM

1. AZ APITERÁPIA TANFOLYAMRÓL RÖVIDEN
Jelen apiterápia tananyag tizennégy fejezetből tevődik össze, és lépésről lépésre
kalauzolja végig az érdeklődőket a legfontosabb tudnivalókon az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) által meghatározott irányvonal alapján. A tananyag nemcsak apiterápiával, illetve az alternatív gyógyászatban használatos
méhészeti termékekkel foglalkozik, hanem hasznos linkeket is tartalmaz olyan
weboldalakhoz, amelyek a témával összefüggő tanulmányokat, cikkeket, fotókat tartalmaznak. A tananyagban szószedet is található, így a tanulók könnyen
megkereshetik a szövegben szereplő kulcsszavak meghatározásait.

2. TANULMÁNYI EREDMÉNY
A tanuló ismereteket szerez az alábbi szakterületeken: mi az apiterápia; az
apiterápia munkamódszerei; az alkalmazhatóság lehetőségei; a méhtermékek
használatának előnyei az apiterápiában; a méhtermékek (méz, propolisz, virágpor, méhviasz, méhpempő, méhméreg, méhkenyér) jellemzői, javallatai és
alkalmazásuk.
A tanuló jártasságot szerez az apiterápia területén használt alapmetódusokról, eszközökről, anyagokról és az ehhez fűződő információkról, illetve segítséget kap ezek kiválasztásával kapcsolatban.
A tanuló képes lesz megérteni a méhtermékek gyógyító tulajdonságait és
alkalmazni a méhtermékek használatával kapcsolatos ajánlásokat a betegségek
kezelésében; viselkedését azokhoz a viszonyokhoz fogja tudni igazítani, amelyek a problémamegoldásban segítik.

3. BEVEZETÉS
A méhek a hártyásszárnyúak rendjébe tartoznak. A rovarok egyik legfejlettebb
csoportja a méhcsalád. A méheket társadalmi szerveződés jellemzi, a család az
egyének csoportjaiból tevődik össze. A méhcsalád egy ún. „szuperorganizmus”,
ahol a szellőzés, a táplálkozás, a szaporodás és a védekezés mind egyéni, mind
társadalmi szinten megtalálható.
A méhcsalád fő jellemzője a munkamegosztás: közös élelemgyűjtés- és feldolgozás, az utódok gondozása, a hőmérséklet szabályozása télen stb.
A sikeres méhtartás szempontjából elengedhetetlen, hogy a méhészben tudatosuljon, egy méhcsalád mintegy 30-80 000 egyedből is állhat. Ahhoz, hogy
egy méhcsalád hosszú időn keresztül kiegyensúlyozottan funkcionáljon, három
összetevő megléte szükséges: a méhanya, egy bizonyos számú here és egy „hadseregnyi” dolgozó. Mindannyian a méhlárvák szaporodását biztosítják. Télen
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nincsenek herék a családban. Egy működő méhcsalád fenntartásában az előbb
említett három összetevő kiegészíti egymást.
Egy méhcsalád egy méhanyából, herékből és dolgozókból áll. Az egyedek
képviselői az alábbi ábrán láthatóak.

Mézelő méh (Apis mellifera: dolgozó, méhanya, here)
Méhanya
Egyedül ő képes szaporodásra a nőivarú egyedek közül. Párosodik a herékkel
(akár tízzel is), petéket rak (a megtermékenyített petékből méhanya vagy dolgozók kelnek ki, a meg nem termékenyített petékből pedig herék). Formája és
mérete kissé eltér a többi méhtől: teste hosszabb, feje kisebb, potroha pedig jól
fejlett, melyet középig szárnyak fednek.
Dolgozók
Méretben ők a legkisebb egyedei a családnak. Bár nőivarúak, petefészkük fejletlen, ezért képtelenek szaporodásra. Ez alól kivételt jelent az az eset, amikor egy méhcsalád méhanya nélkül marad, és a meglévő lárvákból sem várható
méhanya kifejlődése. Ekkor valamelyik dolgozó meg nem termékenyített petéket kezd rakni, melyekből herék kelnek ki a későbbiekben. A dolgozók feje
háromszög alakú, potrohukat végig szárny fedi.
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Herék
A meg nem termékenyített petékből kelnek ki, és ők képviselik a hímivarú egyedeket a családban. Testük nagyobb a méhanyáénál és a dolgozókénál is. A herék
szerepe a családban: a méhanya megtermékenyítése, ezáltal a fajfenntartás.
Mivel a herék nem vesznek részt a méhkaptárban zajló feladatok elvégzésében, július elejétől már nem szívesen látott tagjai a családnak. Télre haszontalanná válnak, ezért az élelemhez való hozzáférést megtagadják tőlük, és a család
többi tagja elűzi őket.
*

*

*

Birtoklás szempontjából a méhek nagyban különböznek más élőlényektől.
Az ember gondoskodik róluk, azonban ugyanakkor ki is zsákmányolja őket.
Ezzel egyidejűleg a méhek nagyszámú egyedekből álló roppant jól szervezett
családot alkotnak.
Az egészséges környezet fenntartása megköveteli a természeti források megóvását. Tulajdonképpen a méheket létfontosságú biológiai erőforrásnak tekinthetjük: a termesztett, illetve a vadon termő növények beporzásában a méheknek
elengedhetetlen szerepük van, hiszen ezzel biztosítják a föld vegetációját alkotó
különböző fajok ezreinek fennmaradását.

Fiasítás ellenőrzése
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4. MI AZ APITERÁPIA?
Az apiterápia egy hagyományos gyógymód, amely mézet, virágport, méhviaszt,
méhpempőt, propoliszt, méhmérget, méhkenyeret és a méhkaptárral kapcsolatos egyéb anyagokat használ az emberi test gyógyításához, az egészség megőrzéséhez. Az előbb felsorolt méhtermékek jótékony hatásai már az ókorban is
ismertek voltak. A Rigvéda – India legrégibb könyve, melyet időszámításunk
előtt 3000 és 2000 között írtak – mind a mézről, mind a méhekről több alkalommal is említést tesz. Időszámításunk előtt 3200-tól, az egyiptomi civilizáció első
dinasztiájától kezdve, a méh az uralkodó szimbóluma volt. A mézet az ókori
görög irodalmi művekben – az Iliászban és az Odüsszeiában – is megemlítik.
Már az őskor kezdetétől a természetes alapelemek között jegyzik a méhtermékeket, amiket étrend-kiegészítőként vagy ételek feljavítására, illetve később
a fájdalom és a szenvedés csillapítására használtak. Az apiterápia hagyományos
gyakorlata tehát az emberi történelem kezdetére nyúlik vissza.

Virágport gyűjtő méh
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Az egészségügyben a méz, a virágpor és a méhpempő megfelelő keverékének adagolása nagyon fontos szerepet játszik. Ez a keverék jól használható a
kismama- és gyermekgondozásban, a felnőttek egészségmegőrzésében, a betegségek utáni felépüléskor, vitaminhiány esetén, a máj és az emésztőszervek
megbetegedéseinél, légzőszervi betegségek kezelésére, idegességre, általános
gyengeség és szenilitás ellen. Az apiterápiás kezelés kizárólag akkor javasolható, ha azt pontos orvosi diagnózis, laboratóriumi tesztek, radiológiai és más
vizsgálatok megelőzték.
Mindennek dacára – az összes méhtermék közül – a legjobb és legősibb
gyógyító hatása a méhméregnek van. Kezelhető vele a reumás és az ízületi
fájdalom, a krónikus gyulladásos betegségek (például az íngyulladás vagy a
nyáktömlőgyulladás), a sclerosis multiplex.
Az 1950-es évek elején egy világméretű kísérletet végeztek, amely nagyban hozzájárult a méz és a propolisz tradicionális értékeinek megismeréséhez
/ megismertetéséhez. Ezenkívül – mindaddig ismeretlen – pozitív hatásait is
felfedezték a virágpornak és a méhpempőnek.

Lépet építő méhek munkában
A méhek által kibocsátott, illetve termelt anyagok a természetből származó,
a méhek által feldolgozott és tárolt termékek, amelyeket az ember a kaptárból
vagy közvetlenül a méhektől (méhméreg) elvesz. A méz több mint hetven aktív
összetevőt tartalmaz. A mézet nemcsak gyógyhatású terméknek tekinthetjük,
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hanem élelmiszernek is. Ezen túlmenően a méhtermékek hatékonysága a kozmetikai kezelések során is bizonyított.
A méhtermékekből készült kozmetikumok pozitív hatást gyakorolnak a bőrsejtek működésére: regeneráló hatásuk van, védelmezik a bőrt a környezet káros
hatásaival szemben, szabályozzák az anyagcserét, serkentik a kollagén termelődését, késleltetik az elváltozások létrejöttét, és növelik a bőr ellenállóképességét.
A méhtermékek olyan természetes élelmiszerek, melyek az élethez elengedhetetlen anyagokat tartalmaznak. A méhtermékekben minden nélkülözhetetlen aminosav megtalálható, ami szükséges az anyagcseréhez: vitaminok, ásványi anyagok,
fehérjék, szénhidrátok, valamint olyan anyagok, amelyek közvetlenül felszívódnak
az emberi testben, mint például a lipidek, enzimek, koenzimek, szerves savak stb.
A földünkön létező összes élelmiszer közül egyedül a méznek van az emberi
vérhez leginkább hasonlító kémiai összetétele. Sőt! Nincs még egy olyan teljes
értékű, jobban tolerálható és a szervezetben jobban felszívódó élelmiszer, mint
a méz. Tehát, ha az ételeket egy listán osztályozni lehetne, akkor a méhtermékek
a dobogó felső fokán végeznének. Nemcsak beltartalmuk miatt (hiszen valódi
üzemanyagot jelentenek a testnek), hanem mert mindenféle erőfeszítés nélkül
vértezik fel a testet a betegségekkel szemben.
Olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek bőrregeneráló hatásúak, láthatóan
javítják a bőr szerkezetét, rugalmasságát, színét és selymességét. A méhtermékekből készült kozmetikumok hatékonyan késleltetik a bőr öregedését. A mézet,
a méhviaszt és a propoliszt a különböző testápoló szerek (szappanok, ajakírek,
krémek, kenőcsök, testápolók) előállításakor eredményesen használják.
Miért van szükségünk az apiterápiára?
Az apiterápia a történelem hajnalától kezdődően hasznosítja a méhkaptárból
származó termékeket (méz, virágpor, viasz, propolisz, pempő stb.) az emberi
test minden részére kiterjedő kezelések során.
A méhek által összegyűjtött és feldolgozott anyagokra alapuló kezelések pozitív hatása a tapasztalaton alapuló gyógyászatból a tudományos gyógyászatba
tevődött át, és ezen folyamat során igazolta a méhtermékek tagadhatatlan hasznosságát a különböző betegségek gyógyításában.
A méhtermékek használói rengeteg előnyben részesülnek:
●● gyakori fogyasztásukkal a betegségek megelőzhetők;
●● megfelelő használat mellett a méhtermékeknek nincsenek mellékhatásaik,
szemben a gyógyszeres kezelésekkel;
●● kimagaslóan nagy a tápértékük, illetve megannyi aktív összetevővel rendelkeznek, amelyek növelik az emberi szervezet védettségét a különböző betegségekkel szemben.
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Kiépített keret
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5. A MÉZ
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A méz forrásául több mint 2000 virág is szolgálhat; ennek eredménye, hogy
sokszínű karakterisztikával rendelkezik, aminek elemzésével képes a szakember meghatározni a méz minőségét és/vagy annak gyógyító hatását.

A gyógyító méz
A mézet világszerte inkább ételként tartják számon, semmint gyógyszerként.
Feltehetően pont ez az oka annak, hogy – túl alacsony ára miatt – a méhészek
nem tudnak a mézből kielégítő mértékben profitálni. Mára azonban a méz jelentőségét – az emberek, illetve az állatok egészségére gyakorolt pozitív hatásai
miatt – újraértelmezték.
Új-zélandi, francia, indiai stb. szakorvosok közül többen is kimutatták, hogy
a méz gyógyhatású készítmény, ha megfelelő körülmények között alkalmazzák.
A nyers (szűretlen, nem hőkezelt, feldolgozatlan) méz hatásos gyógyszer
mind belsőleg, mind helyileg alkalmazva. Kémiai összetételének köszönhetően
sokkal könnyebben emészthető, mint a cukor, és nem készteti a szervezetet inzulin kiválasztására.
A cukorral ellentétben a méz védi és fejleszti az emberi intelligenciát. Az
agynak szőlőcukorra van szüksége, hogy működését fenntartsa. A méz (minimá-
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lis eltéréssel) körülbelül 32%-ban tartalmaz szőlőcukrot, amivel a közvetlenül
felszívódó monoszacharidok kategóriájába tartozik.
Az emberek gyakran kérdezik, hogy mennyi mézet fogyaszthatnak naponta?
Normális esetben a leggyakrabban ajánlott mennyiség 1-3 gramm testsúly-kilogrammonként.
A mézben található szőlőcukor – szemben a zsírokkal, melyek sokkal lassabban hatnak – a leggyorsabban ható testi és szellemi energizáló anyag, ami
azonnal javítja az ember teherbíró-képességét (gyorsan visszaállítja az elhasználódott szőlőcukor-mennyiséget).

Csillogó méz1
Ahhoz, hogy a méz megőrizze a minőségét, soha ne tegyük ki közvetlenül
napfény hatásának. A kaptár sötétjében készült, napfénnyel bőven kényeztetett
virágok nektárjából származó méz fényérzékeny.
Az emberi test képes majdnem az összes bevitt méz mennyiségének feldolgozására. Ez jóval több mint más élelmiszerek esetében. 1 kg méz elfogyasztása után annak 98%-át képes a szervezet feldolgozni. Ez azt jelenti, hogy 1000
gramm mézből csak 20 gramm vész kárba.
A méz a legsterilebb élelmiszer. Még ha a legveszélyesebb baktériummal
fertőznénk is meg, hamarosan önmagától sterilizálódna. Erre egyszerű a ma1

http://santmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/generic-honey-image-from-a-numberof-different-sources-on-google.jpg
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gyarázat: a baktériumok víz nélkül életképtelenek; a méz erősen hidrofil hatású,
tehát vizet képes kivonni, így a baktériumok elpusztulnak.
A méz hatékonyan használható a nyombélfekély megelőzésére, illetve kezelésére (a mézet úgy is nevezhetnénk, mint a „gyomor kötszere”), valamint
égések és más sérülések gyógyítására, mivel erős fertőtlenítő hatása van.
A méz főbb terápiás és gyógyító hatásai
A méz antibakteriális hatása:
●● kis mértékben vizet, zsírt és fehérjét tartalmaz, viszonylag alacsony a pHértéke, nagy az ozmotikus hatása, ami annyit tesz, hogy „rossz feltételeket
biztosít” a baktériumoknak;
●● a mézben található bioflavonoidok erősen antibakteriális hatásúak;
●● a mézben lévő enzimek többsége szintén antibakteriális hatású.
A méz antibiotikus hatása:
●● a méz antimikrobiális tulajdonságának spektruma meglehetősen széles körű.
A méz antioxidáns hatása az élelmiszerekben:
●● minél kisebb mértékben oxidálódik egy élelmiszer, annál jobb a minősége; a
jobb minőségű élelmiszer pedig egészségesebb is.
A méz fogszuvasodást megelőző termék:
●● a méz általában véve antibakteriális anyag;
●● a méz táplálja a fogínyt, ezzel segíti a fogak jobb tápellátását.
A méz gyulladásgátló hatása:
●● a méz antioxidáns hatású;
●● bioflavonoid tartalmú, ami gyulladásgátló hatású;
●● a hagyományos kínai orvoslás szerint a méz képes felszívni a gyulladt terület
„tüzét”.
A méz egyfajta biológiai serkentő:
●● a méz „élő élelmiszer” rengeteg bioenergiával;
●● az élő sejtek számára biztosítja a szükséges energiát.
A méz vértisztító hatású:
●● elősegíti a szervezet méregtelenítő mechanizmusát; nagy mennyiségben tartalmaz szőlőcukrot (főleg az akácméz), amely közvetlenül energizálja a máj
működését; az egészséges máj jobb biomechanikus méregtelenítésre képes.
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A méz energizáló hatású:
●● a mézben található szénhidrátok könnyen elégnek, többnyire – ha megfelelő mennyiségű oxigén áll rendelkezésre – vízzé és széndioxiddá alakulnak,
vagyis nem marad bomlástermék, amely csökkenthetné az energia minőségét;
●● a mézből származó szőlőcukor növeli az emberi test energiaszintjét.
A méz hashajtó hatású:
●● a méz higroszkopikus (nedvszívó) hatású;
●● szabályozza a bélflórát;
●● elősegíti a hasnyálmirigy és a máj működését; ezáltal ezek a szervek több
emésztőnedvet termelnek.
A méz magas tápértékű:
●● a kötőszövet építését elősegítik a mézben található szénhidrátok;
●● az energiát képviseli a méz az izomzat számára, beleértve a szívet is, amely
lényegében egy izomból „készült” pumpa.

Fogyasztásra előkészített méz2

2

http://today.tamu.edu/2013/07/25/phony-honey-a-sweet-deal-for-counterfeiters-bad-forconsumers-says-prof/#lightbox/0/
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Tehát rengeteg jellemzőt lehet felsorolni, amelyekből arra következtethetünk, hogy a méz egy természetes gyógyszer. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a méz emberek ezreinek gyógyíthatta égési sérüléseit, bakteriális
fertőzéseit, sebeit vagy szívbénulását.
Javallatok a méz használatára:
●● betegségek, amik az egész testet érintik: anorexia, lábadozás (a méz erőt ad a
műtéti beavatkozások után vagy étvágytalanság esetén), láz (a méz energiát
biztosít a fehérvérsejteknek, melyek így könnyen megszűntetik a láz okát:
baktériumok, vírusok, elhalt sejtek stb.);
●● a száj és az ajkak betegségei esetén: fekélyekre (a méz egy természetes antibakteriális és regeneráló hatású anyag), fogszuvasodás ellen (a méz táplálja
a fogínyt, amely így táplálja a fogakat) és fogínygyulladásra;
●● fül-orr-gégészeti betegségeknél: torokgyulladásra és torokfájásra (a méznek
gyulladásgátló, antibakteriális és regeneráló hatása van);
●● légzőszervi megbetegedéseknél: asztmára (a méz a hörgők izomzatának
egyik energiaforrása), köhögésre (a méz antibakteriális és lágyító anyag),
megfázásra (a méz elősegíti az immunrendszer működését);
●● szív- és érrendszeri megbetegedéseknél: szívbetegségekre (a méz a szívsejtek legjobb energiaforrása, elősegíti a vér keringését, és csökkenti a magas
vérnyomást, illetve erősíti a véredények szerkezetét);
●● idegrendszeri rendellenességekre: erőtlenségre (a méz energiát biztosít a test
összes sejtjének), álmatlanságra (a lefekvés előtt fogyasztott hársméznek
nagyon jó nyugtató hatása van), ideggyengeségre (a méz az idegrendszer
nagyon jó energiaforrása, legalább 30%-a szőlőcukor, ami az agyat táplálja);
●● májbetegségekre: májzsugor esetén (a méz – főleg az akácméz – nagy men�nyiségben tartalmaz gyümölcscukrot, amely növeli a máj glikogénszintjét);
●● a vér betegségeire: vérszegénység esetén (a méz étvágygerjesztő hatású, elősegíti a vas felszívódását, energiát biztosít a csontvelőnek, a májnak és a
lépnek).
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A méz osztályozása
A méz általános hatásai mellett sajátságos tulajdonságokkal is rendelkezik, amit
azoktól a virágoktól kap, amelyekből származik:
●● Hársméz: A mézek közül a hársméznek van a legerőteljesebb és legkellemesebb zamata. Nyugtató és fertőzésgátló hatása miatt a következő betegségek
kezelésére javasolt: idegrendszeri rendellenességek, alvászavarok, láz, gyomorfájás, fejfájás, tüdőgyulladás, asztma és tuberkolózis megelőzésére.
●● Napraforgóméz: felpezsdít, használható afrodiziákumként, valamint serkenti
a szervezet védekezőképességét.
●● Mannaméz: az összes többi méz közül ennek van a legerőteljesebb hashajtó
hatása; gyulladásgátló mivolta jótékonyan hat az emésztőrendszerre, valamint a mérgek hatástalanításában is jótékony szerepet játszik.
●● Szentjánoskenyér-méz: Begyűjtést követően azonnal átlátszóvá válik, azonban színe nagyban függ a léptől, amelyben készült. Ezért színárnyalatai
változhatnak: a halványsárgától a világossárgáig. A szentjánoskenyér-méz
kiváló ízű, sűrű, és frissen nem kristályosodik ki. Jótékony hatása van a
köhögésre, fertőzésgátló, továbbá fáradtság, illetve idegesség kezelésére is
ajánlott.
●● Korianderméz: Vöröses színű, erős ízű és illatú mézféle. Kedvező hatása van
a fekélyekre és a savas gyomorhurutra. A korianderméz védi a májat, illetve
segítségével jól kezelhető a székrekedés, a felfújódás és a gyomorrontás.
●● Fenyőméz: kimagaslóan jó hatással van a tüdőre és a légzőrendszerre, ami
fertőzésgátló és köhögéscsillapító hatásából fakad.
●● Mentaméz: Köhögéscsillapító, fájdalomcsillapító és görcsoldó hatású. Elősegíti az emésztést, és jól használható felfújódás ellen.
●● Vegyes virágméz: Mivel gyógynövények százainak nektárjából készül, ezért
a vegyes virágméz egyfajta „gyógymix”, amely gyógyászati hatása alapján a
legösszetettebb mézek egyike. Főbb tulajdonságai: fertőtlenítő, fertőzésgátló,
nyugtató, vizelet- és hashajtó hatású.
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6. A PROPOLISZ
- JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A méhtermékek közül alighanem a propolisz tekinthető a leginkább gyógyhatású anyagnak. Nagyszerű anyagokból tevődik össze, kutatók ezrei tanulmányozzák gyógyszertani tulajdonságait és javallatait. A propoliszban nagy számban
fordulnak elő különböző vegyületek.

Szilárd, gyűjtött propolisz
A propolisz mennyiségi összetevői:
●● 55% gyanta (a gyanta egy ragacsos, vízzel vagy más szerves oldószerrel nem
vagy csak enyhén oldható anyag, amely szerkezeti tulajdonságai miatt fontos) és balzsam (a balzsam természetes anyag, folyékony vagy félfolyékony
halmazállapotú, általában a fák kérgéről nyerhető ki speciális módon – Opriş,
1990);
●● 7,5-35% viasz; Ushkalova és Topalova (1978) mutatta ki, hogy a viasz a
propolisz alapvető összetevője, mértéke pedig függ a területtől, ahol a méhek
kitermelték, a begyűjtés módszerétől, illetve más tényezőktől;
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●●
●●
●●
●●

10% illóolaj (az illóolajak összetevőinek általában kellemes illatuk van);
5% virágpor;
5% zsírsav;
4,4-19% szennyeződés (terpén, csersavszerű anyagok, méhek nyálmirigyváladékai és más járulékos összetevők).

A propolisz minőségi összetevői: flavonoidok, alifás savak és azok észterei,
hosszú szénláncú alifás savak, rövid szénláncú olajok, rövid szénláncú olajok
észterei, aromás savak és észterei, benzoesav és származékai, aldehidek, alkohol, fahéjsav és származékai, savak és származékaik, ketonok, fenolok, aromák,
terpén, sesquiterpének és származékai, alkoholok, terpenoidok és más vegyületek, illékony szénhidrogének, alifás szénhidrogének, szterinek és szteroidok,
cukrok, laktonok, α- és β-amilázok, aminosavak, nukleinsav-származékok, vitaminok, ásványi anyagok, transzhidrogenáz anaerob H+ donoranyagok és más
vízben és szerves oldószerekben nem oldódó anyagok, valamint szennyeződés.
A propolisz a legtermészetesebb antibiotikum, amit valaha is használt az emberiség. Figyelemre méltó, hogy ez a felfedezés már több mint 2000 évvel ezelőtt született. Antibakteriális hatása már a történelemírás kezdetén ismert volt.
A népi gyógyászatban nagyon jól ismert és széles körben használt.
Már az ókori görögök, rómaiak és egyiptomiak is feljegyezték a propolisz
gyógyító hatását, amit elsősorban horzsolásos sérülések gyógyításakor használtak. Mára a propolisz ezen jellemzői tudományosan is bizonyítottak. Hatása az
antibiotikumokéval – sztreptomicin vagy penicillin – egyenértékű, amennyiben rendszeresen alkalmazzák. A propolisz – csakúgy, mint az ipari méretekben gyártott antibiotikumok – a baktériumok túlnyomó részét képes legyőzni: a
staphylococcust, a streptococcust és másokat.
Ezenkívül a propolisznak – ellentétben az iparilag gyártott antibiotikumokkal – nincsenek mellékhatásai. Az antibiotikus hatást a propoliszban nagy men�nyiségben jelenlévő flavonoidok biztosítják (41 félét tartalmaz). A flavonoidok
szerepet játszanak a haj növekedésében, továbbá serkentik a vér keringését.
Szerepet játszanak az epebántalmak megszűntetésében, a vizelet kiválasztásában és a belső elválasztásban, főleg a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy esetében.
A propolisz terápiás és gyógyító tulajdonságai
A propoliszt – a több mint 70 gyógyszertanilag bizonyított tulajdonsággal rendelkező gyógyhatású méhterméket – már az ókortól kezdve esetek százaiban
javallották, illetve terápiás célokra használták.
A propoliszt, az „élet védelmezőjét” a következő egészségügyi területeken alkalmazzák sikeresen betegségek kezelésére:
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●● a szájüreg betegségeinél: krónikus, visszatérő szájpenész esetében, gombás fertőzéseknél, krónikus felszíni fogágybetegségnél, mandulaműtét utáni szájgyulladásnál, fekélyes szájgyulladásnál, fekélyes üszkösödést okozó
szájgyulladásnál;
●● fül-orr-gégészeti betegségek esetén: heveny mandulagyulladásnál, heveny
középfül-gyulladás esetén, krónikus torokgyulladásnál, poszttraumás torokgyulladás esetén, a hallás elvesztésénél (csökkent hallóképességnél);
●● szembetegségek esetében: a szem elülső részének mikróbás gyulladásakor,
szem- és kötőhártya-sérüléskor;
●● tüdőbaj esetében (pulmonológia): asztmánál, hörgőtágulat esetén, asztmás
hörghurutnál;
●● emésztőrendszeri betegségeknél: félheveny és idült vastagbélgyulladásnál,
székrekedés, gyomorhurut esetén.
Propolisztinktúra elkészítésének módja
100 g 80-86%-os alkoholhoz 20 g hűtőben tárolt, szilárd halmazállapotú propoliszt adunk. Az alkohollal elkevert propoliszt tegyük egy palackba, hevítsük fel
30-40 °C-ra, és rázzuk jól össze. Ezt hetente 6-7 alkalommal ismételjük meg,
majd hagyjuk a keveréket ülepedni, és a tiszta folyadékot öntsük le.3

3

http://www.propolisz.com/termekek/propolisz-tinktura/
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7. A VIRÁGPOR
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A virágpor az egyik legnagyobb természetes forrása a szelénnek és a vitaminoknak (B1, B2, B3, B6, B9, C0), ásványi anyagoknak, nyomelemeknek és aminosavaknak.
A pollen segít legyőzni a táplálkozási hiány miatt kialakult betegségeket,
szabályozza a máj, a vese, a gyomor, a belek és az idegrendszer működését, harcol a szellemi és fizikai fáradtság ellen, hatásos idegnyugtató, jól alkalmazható
álmatlanságra, valamint, vírus-, és baktériumölő hatása van.

Virágport gyűjtő méh4
Ennek a nagyszerű virág-, illetve méhterméknek a forrása akár több mint
1000 különböző fajta virág is lehet; természetesen ennek eredményeképpen ös�szetétele és jellemzői nagyban eltérhetnek egymáséitól. Természetéből eredően
a virágpornak egészen sajátos és összetett kémiai összetétele van, ami megkülönbözteti minden más növényi terméktől, és meglepően széles spektrumú
hatást gyakorol számos betegségre, illetve az emberi test más rendellenes működésére.
4

http://www.feelguide.com/2013/06/19/everything-you-need-to-know-about-bee-pollen-oneof-the-most-powerful-superfoods-on-earth/
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A virágpor főbb jellemzői gazdag tápanyagtartalmából fakadnak (aminosavak, vitaminok, enzimek stb.).
Összetevői komplexitásának köszönhetően a virágport hosszú ideig gyógyszerként, illetve növekedésserkentőként használták.
Az idők során számtalan kutatás igazolta a méhek által gyűjtött sokféle növényről származó virágpor alkalmazási lehetőségeit a betegségek megelőzésében A humán gyógykezelésben nagyon jó eredmények születtek a vérszegénység elleni harcban, illetve annak megelőzésében, az idegrendszeri és endokrin
megbetegedéseknél, az emésztőrendszeri megbetegedéseknél és a vitaminhiányos betegségeknél stb.
A virágpor terápiás és gyógyító tulajdonságai
Anabolikus hatású:
●● számos vitamint és egyéb tápanyagokat tartalmaz, melyek étvágygerjesztőként hatnak, valamint elősegítik új sejtek létrejöttét.
Az érelmeszesedés ellen is kedvező hatású:
●● csökkenti a magas vérnyomást, a májfunkciók javításával serkenti a vérkeringést, és elősegíti az artériák sejtregenerálódását.
Antibakteriális hatású:
●● a virágport termelő virágoknak „nem érdeke”, hogy a baktériumokat táplálják, ezért antibakteriális anyagok is találhatók a pollenben (bioflavonoidok).
Antidepresszáns:
●● összetételében megtalálhatók az idegrendszer működéséhez szükséges aminosavak, amelyekből olyan természetes antidepresszánsokat állít elő, mint
például az endofin.
Gyulladásgátló hatású:
●● a különböző anyagok között a pollenben kis mértékben megtalálhatók a
bioflavonoidok is, amelyek jól ismertek erőteljes gyulladásgátló hatásukról.
Antitoxikus hatású:
●● a pollen a máj egyik legjobb „tápláléka”, az egészséges máj jobban semlegesíti a mérgeket.
Dietetikus hatású:
●● amint azt fentebb is említettük, a virágpor kiváló táplálék, nagyon jó vegetáriánus táplálékforrás; elhízás, magas vérnyomás, köszvény stb. esetén
javasolt a használata.
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Javítja az agyi működést:
●● ez annak köszönhető, hogy összetétele nagy mennyiségben tartalmaz különböző tápanyagot; ezek az anyagok közvetlenül táplálják az idegsejteket,
indirekt módon táplálják a májat, ennek fejében a máj más fontos anyagokat
termel, amelyek az agyi működéshez szükségesek.

Virágport gyűjtő vadméh5
A virágpor nagy mennyiségben tartalmaz vitaminokat, enzimeket és egyben
bioenergiaforrás is. Az apiterápia hatásossága – mint a többi más terápiáé is –
természetesen nagyban függ a „gyógykészítmények” minőségétől.

5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Bee-pollen-macro_-_Virginia_-_
ForestWander.jpg
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8. A MÉHVIASZ
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A méhek által termelt méhvasz szilárd halmazállapotú anyag, amely nem lép
kölcsönhatásba sem a mézzel, sem a virágporral, sem pedig a méhpempővel,
valamint nagyon fontos jellemzőkkel rendelkezik az apiterápiát alkalmazó emberek számára.
Javallat a külsőleg és belsőleg történő alkalmazásra:
●● külsőleg történő használat: hátfájdalom (propolisszal kombinálva), arthrosis,
pattanás, kozmetikai használat (szőrtelenítés);
●● belsőleg történő használat: szénanátha, ínybetegség, székrekedés.

Méhviasz6
A méhviasz tulajdonságai közvetlen összefüggésben állnak az általa tartalmazott anyagokkal, de azzal a ténnyel is, hogy a méhek kis mennyiségben propoliszt adagolnak a lép minden egyes sejtjébe, főleg azokba, amelyeket eredetileg a lárváknak hoztak létre.
A méhviasz a következő tulajdonságokkal rendelkezik: fertőzésgátló, puhító,
gyulladásgátló és -gyógyító.
A viasz a bőrt simává és rugalmassá teszi, ezért nagyon elterjedt a kozmetikai termékek között, ahol különböző szépségmaszkokat készítenek belőle. Ezen
kívül szőrtelenítésre is használható.
Felhasználásának fő módszerei:
●● Külsőleg (bőrön vagy az ajkakon): magában vagy nyers propolisszal kombinálva, propolisz-kivonattal gyantának, napraforgó- vagy olivaolajjal meleg szépségtapasznak (borogatás), kenőcsként helyi fájdalomcsillapításra,
6

http://www.beelovable.com.au/beeswax-uses/
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különböző bőrbetegségekre vagy bőrkiütésekre, bőrfertőzésekre, lábon lévő
bőrkeményedésekre.
●● Belső használatra a száj, az orr, a garat és a gége betegségeire ajánlják. Ha
ezekre a célokra szánják a méhviaszt, akkor azt még a méz pergetése előtt
veszik el a méhkaptárból („fedél”); az ilyen méhviasz azért jobb, mint a
„klasszikus” értelemben vett viasz, mert kis mértékben számos aktív ös�szetevőt is tartalmaz. Így mézet, propoliszt és virágport. Ebben a formában
alkalmazása a következő: legalább 15 percig kell rágni, majd a maradékot
kiköpni vagy apránként lenyelni.
●● Szájüregben való használat (lenyelve): a méhviasz jól hidratál, így más
gyógyszer mellé is használható belső gyulladás vagy irritáció esetén; gyomorbél-irritáció, -gyulladás esetén nagyon jól alkalmazható.
●● Puhító szerként (nyugtatja és simítja a bőrt, illetve az irritált, gyulladt belső felszínt): a viasz belsőleg a vastagbél betegségeire is használható, így a
végbélkúpok összetevőiben is megtalálható (propolisszal vagy mézzel kombinálva).

Méhviaszdarabkák
A méhviaszt a méhek a potrohuknál található mirigyeik segítségével állítják elő. Miután a viaszt a méhek megrágták és feldolgozták, hozzáragasztják a
léphez. A kaptárban a méhviaszból hatszögletűvé formált sejtek adnak otthont a
méznek és a petéknek, amelyekből a méhek következő generációja fejlődik ki.
Fő összetevőinek köszönhetően a méhviasz olyan méhtermék, amely teljesen
mentes a mérgektől. A méhviasz – magas tápértékének köszönhetően – helyileg
alkalmazva egészséges állapotot biztosít a bőrnek.
A méhviasz az építőanyag szerepét tölti be a méhkaptárban. A benne lévő
anyagokoknak köszönhetően összetétele folyamatosan változik: kezdetben sárgás árnyalatú, majd az évek múlásával barna vagy akár közel fekete színűvé is
válhat. A méhviasz idegen anyagoktól mentes, kémiailag stabil termék. Magába
szívja a méhkaptárban található szennyeződéseket, mégsem változik meg. En-
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nek következtében többéves használat után is visszanyerhető eredeti állapota
olyan egyszerű folyamatokkal, mint a felmelegítés vagy a derítés.
A méhviasz a viaszok kémiai családjához tartozik. Ezek zsírtestek és lipidek,
melyek különböző származásúak lehetnek: állati, növényi vagy ásványi. Az
összes viasz hasonló kémiai tulajdonsággal rendelkezik. Összetételükben csak
szén, hidrogén és oxigén található.
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9. A MÉHPEMPŐ
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A méhpempő összetétele roppant stabil, mivel különböző méhnemzetségektől
származik. Ez a stabilitás az egész méhkolónia genetikai stabilitását biztosítja.
Éppen ezért tölt be nagyon fontos szerepet a méhcsaládok életében.

Begyűjtött méhpempő
A méhpempő fő alkotórészei: víz, proteinek, cukrok, zsírok és ásványi anyagok. A friss méhpempő 2/3-a vízből áll, a maradék száraz összetevők pedig nagy
részben proteinekből és cukrokból állnak (gyümölcs- és szőlőcukor).
Mintegy 29 aminosavat és azok származékát mutatták ki a méhpempőből,
ezekből a legfontosabbak az aszpargin- és a glutaminsav. Minden, az emberi
test számára elengedhetetlenül fontos, aminosav jelen van a méhpempő összetételében.
Található még egy nagyon fontos összetevő a méhpempőben, mégpedig a
10-hidroxi-2-decenoic sav, melynek a koncentrációja mutatja meg a méhpempő
minőségét. A szárazanyag-tartalom több mint 1,8%-a kell, hogy legyen.
A méhpempő összetett anyag, melyet a munkásméhek termelnek a méhanya
etetése céljából. Tápanyag-koncentrációja lehetővé teszi a méhanya számára,
hogy élettartama az öt évet is meghaladja. Ehhez képest a dolgozó méhek átlag
életkora 2-4 hónap. A méhpempő összetétele olyan tápláló, hogy a méhanya egy
nap alatt akár 2-3000 petét is képes lerakni.
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A méhpempő használata a következő betegségeknél javallott: táplálkozási
zavarok, anyagcsere-betegségek, cukorbetegség, vérnyomás-problémák, szívés érrendszeri betegségek, tüdőbetegségek, fül-orr-gégészeti betegségek, fog- és
szájbetegségek, az immunrendszer betegségei, vesebetegségek, reumás betegségek, endokrinológiai betegségek, a mellékvese betegségei, fertőző betegségek, gyermekbetegségek, valamint daganatos megbetegedések.
A méhpempő terápiás és gyógyító tulajdonságai
Jótékony hatással van a májra:
●● csökkenti a máj tömegét, javítja szerkezetét és működését;
●● növeli az albumin-/globulinszintet, nagyon jó hatása van a májbetegségek
kezelésénél, elsősorban a hepatitisznél;
●● a májsejtek osztódását jelentősen megnöveli.
Jótékony hatással van a máj és a szív szöveteire:
●● növeli az oxigénfelvételt;
●● jó hatással van az összhangra; fejleszti és energizálja az élő szervezetet.
Hatással van a gyulladásra:
●● stimulálja és felgyorsítja az aszeptikus gyulladások lefolyását;
●● elősegíti a gyulladt szövetek gyógyulását.
Jó hatással van a szív- és érrendszeri megbetegedésekre:
●● csökkenti az artherosclerosis veszélyét;
●● a méhpempő jól ismert természetes anyag, ami növeli nemcsak a méhkirálynők, de az emberek élethosszát is; az élettartam szorosan összefügg az
egészségi állapottal és az artériák fiatalságával.
A méhpempő alkalmazása
Belsőleg:
●● A szájnyílás környékén: magában vagy más természetes gyógyszerrel együtt;
a nyers állapotban lévő méhpempő helyileg használható a szájüregben, például a vérző ínyre is.
●● A garat és a gége rendellenességeire: méhpempőből készített oldatspray formájában.
●● A gyomorbél területén: nyersen, magában vagy mézzel, gyógynövényekkel,
illetve egyéb természetes gyógykészítményekkel keverve.
●● Kiegészítőként vagy gyógyhatású készítményként: tabletta, kapszula, oldat.
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●● Bőr alá fecskendezve: stimulálja az immunrendszert, elsősorban az idősebbekét.
Külsőleg:
●● A szem rendellenességeire: molekuláris micellákra; a méhpempőt biológiai
sóoldattal keverve, és egy speciális eszközzel a szembe juttatva; gyógykenőcsként a szemhéj betegségeire.
●● Az egészséges bőrért: krémek, testápolók, samponok, szappanok formájában.
Alkalmazása:
●● Felnőttek részére a napi adag körülbelül 500 mg (800-1000 mg, amennyiben
szükséges).
●● Gyermekek részére a normál felnőtt adag 30-50%-a.
●● Belsőleg történő alkalmazáskor érdemes a nyers méhpempőt vagy liofilizált
tablettát a nyelv alá tenni, amíg teljesen feloldódik a nyálban (2-5 perc).
Klinikai kutatások igazolják a méhpempő eufórikus hatását fáradtság, anorexia, testsúlyveszteség, illetve más, a szervezetet érintő hiánybetegségek esetén.
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10. A MÉHMÉREG
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A méhméreg egy tökéletesen alkalmazott, előállított vegyület, melynek az a
funkciója, hogy a méhet, illetve a családot megvédje. A munkásméhek és a királynő méregmirigyeiben keletkezik, melyet a méhek ún. méregzsákjukban tárolnak. Méhszúrás során a méreg folyadék formájában áramlik át a fullánkon.

Méh közelről7
A méhméreg aktív összetevői kis mértékben jótékony hatással vannak az
emberi egészségre (egy felnőtt részére ez kevesebb mint 100-300 csípés men�nyisége), amennyiben ezt egy képzett szakember személyre szabottan alkalmazza. Helytelen alkalmazása egyes emberekben allergiás reakciókat és irritációt
válthat ki.
A terápiás kezelés megkezdése előtt a páciens érdekében szükséges egy széles körű vizsgálat (allergiateszt, a megfelelő adag megállapítása). A méhterapeutának kötelessége megfelelő biztonsággal kezelni a terméket.
A méhméreg kétféle formában ismert: folyékony (amikor a méhszúrás során
keresztül halad a méh fullánkján), illetve száraz, miután speciális eszközökkel
összegyűjtik (méreggyűjtő eszközökkel). A méhméreg színtelen folyadék, íze
átható és keserű, illata hasonlít az érett banánéra. A szárított méhméregnek sárgásbarna színe van.
7

http://inhabitat.com/study-finds-that-nanoparticles-loaded-with-bee-venom-can-kill-hiv/
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A méhméreg terápiás és gyógyító tulajdonságai
Antibiotikus hatású:
●● Baktericid hatása van a Staphylococcus aureusra, a Streptococcus pyoge
nesre, a kólibaktériumra, a Salmonella Typhire, a Bacillus brevisre, a Bacillus cereusra; a méhméreg megakadályozza a baktériumok és a gombák
növekedését.
Előnyös hatással van a következőkre:
●● Bőr: a gyógyászati méhméregnek bőrmegújító hatása van, mivel serkenti a
vérkeringést, és javítja a hajszálerek áteresztőképességét.
●● Gyomor: elősegíti a gyomornedv képződését.
●● Csont-izomrendszer: nagy dózisban adagolva a méhméreg összehúzza a simaizmokat; növeli a csontképzősejtek reakcióit.
●● Vérkeringés (kis adagokban): szabályozza a pulzust; növeli az energiaszintet, a szívműködést és a hajszálerek áteresztőképességét;
●● Idegrendszer: többszöri alkalmazásának fájdalomcsökkentő hatása van bizonyos területeken; blokkolja az idegimpulzusok továbbítását, csökkenti az
idegközpontban keletkező inger átviteli sebességét.
A gyógyászati méhméreg használata
Elsősorban a bőrön keresztül szokták alkalmazni. Legalább négy köztudott
módja van a méhméreg alkalmazásának:
●● Valódi méhméreg a méhek fullánkján keresztül alkalmazva.
●● Méhméregoldat befecskendezve.
●● Méhméreg tartalmú kenőcsök és krémek, amelyeket jellemzően helyileg
szoktak alkalmazni masszázzsal, illetve akupresszúrás kezelések alkalmával.
●● Méhméregoldatok, -kenőcsök, -gyógyírek, melyeket speciális fizikoterápiás
kezelések alkalmával használnak (iontophoresis: oldható sóionok testszövetek alá juttatása elektromos áram segítségével, melyet legtöbbször terápiás
kezelések során alkalmaznak).
A méhméreg önmagában is használható, de elméletileg kombinálható más
kezelési módszerekkel is. Egy egyszeri méhszúrás vagy méhméreg-injekció önmagában még nem idéz elő egészségbeli javulást. A méhméreg terápiás hatékonysága hosszú ideje ismert. Már az ókori méhészek is megfigyelték, hogy a
méhek szúrását követően a reumás fájdalmak csökkennek.
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Az utóbbi időkben a méhméregterápia népszerűsége növekedő tendenciát
mutat. Többek között számos autoimmun betegség kezelésekor is alkalmazzák,
például a rheumatoid arthritisnél, bőrfarkasnál, bőrkérgesedésnél és sclerosis
multiplexnél. Jelenleg mintegy 10 000 sclerosis multiplexben szenvedő betegnél alkalmazzák ezt a típusú kezelést.

Méhszúrás1

1

http://keepingbee.org/wp-content/uploads/2012/10/Honey-bee-venom.jpg
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11. A HERETEJ
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
A heretej egy olyan termék, amit a herék lárváiból nyernek ki. Összetételében
olyan tápanyag-tartalom szerepel, mely a lépsejtekben található meg, és a lárvaállapot egy bizonyos szakaszában gyűjthető be. A heretej valójában a méhpempőhöz hasonló szerepet betöltő természetes termék, amely a herék lárváiból
készül, és hormon-elővegyületeket, ásványi anyagokat, valamint vitaminokat
tartalmaz. A heresejteket a lerakástól számított 10. napon gyűjtik be, összezúzzák, homogenizálják, majd leszűrik.
A méhpempőhöz hasonlóan a heretej összetétele is meglehetősen komplex. 19-féle aminosavat, béta-karotint, A-, B1-, B2-, B6- és E-vitamint, ásványi anyagokat és nyomelemeket, fehérjéket, szénhidrátokat, lipideket tartalmaz.
Többféle változatban jelenhet meg:
●● frissen begyűjtött (szűretlen és nem homogenizált);
●● homogenizált és szűrt;
●● liofilizált formában.
A heretej állaga egynemű, tejessárga színű némi szürke árnyalattal, íze pedig
enyhén fanyar. Romlandó, ezért fagyasztóban szükséges tárolni.

Herefiasítás8
A méhkaptárban a heretej termelésének alapja, hogy a méhanya herepetéket
rak. A heretej kinyerésének fontos szabálya, hogy a peterakást követően folyamatosan fenn kell tartani a herék fejlődését egy bizonyos lárvaállapotig. A legmegfelelőbb időszak a heretej begyűjtésére a gyümölcsfák virágzásától (áprilismájustól, amikor már kezd melegedni az időjárás, és nagy számban kifejlődött
az új méhnemzedék) egészen július végéig, augusztus elejéig tart.
8

http://www.e-miere.ro/wp-content/uploads/2011/04/apilarnil.png
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Hasonlóan a méhpempőhöz a heretej is egy természetes, biológiailag aktív és
energetizáló méhtermék. Így – mind eredeti, mind más méhtermékekkel kevert
állapotában – alkalmas bizonyos betegségek megelőzésére, illetve kezelésére.
A heretej terápiás és gyógyászati tulajdonságai:
●● serkenti az anabolizmust;
●● a méhpempőhöz hasonlóan vírusölő hatása van;
●● biostimuláns hatással rendelkezik;
●● növeli az immunrendszer erejét; ez annak köszönhető, hogy jó minőségű tápanyagot tartalmaz; a herék a légzéshez sok energiát használnak; a jó légzés
azt eredményezi, hogy a test – és ezzel együtt a fehérvérsejtek is – megfelelő
mennyiségű oxigénhez jutnak;
●● javítja az emlékezőképességet: a magas minőségű tápanyagok fejlesztik az
emlékezés folyamatát;
●● jó hatással van a nők menstruációs ciklusára: a heretejben lévő természetes
hormonok helyreállítják az endokrin egyensúlyt;
●● növeli az általános iskolás gyerekek szellemi teljesítőképességét: a magas
minőségű tápanyagok elősegítik az idegrendszer fejlődését;
●● étvágygerjesztő hatású: hasonlóan a méhpempőhöz és más anabolikus serkentőhöz;
●● növeli a test energiáját, vitalitását és regeneráló képességét: ez a magas minőségű tápanyagoknak és bioenergiának köszönhető (csak a nyers heretejben
található meg);
●● átfogó védelmet nyújt a betegségekkel szemben: mivel a benne található aktív összetevők és tápanyagok kiváló táplálékául szolgálnak az emberi test
minden egyes sejtjének;
●● pszichostimuláns: rengeteg aminosavat, vitamin, magnéziumot stb. tartalmaz.
A heretej a következő betegségek kezelésére javasolt: anyagcserebetegségek
(cukorbetegség, túlsúly, köszvény), gyengeség, krónikus fáradtság, a gyomor és
a máj betegségei (emésztőszervek); idegrendszeri rendellenességek, alvászavar,
premenstruációs szindróma, influenza és különféle fertőzések stb.
A heretej javallata
A heretej használata javallott mind belsőleg, mind helyileg, mind külsőleg.
Belső használatra:
●● a száj és a torok környékére: önmagában, de más természetes anyagokkal
együtt is alkalmazható; nagy mennyiségben használható helyileg a száj karbantartására (például vérző íny);
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●● a gyomorbél területén: nagy mennyiségben önmagában, mézzel, gyógynövényekkel vagy más természetes gyógyhatású termékekkel keverve, oldatként
és szörpként; ezek a termékek kis fiolákban is tárolhatók (például 10 milliliteresekben);
●● kiegészítő vagy gyógyászati termékként: tabletta, liofilizett heretej, mézzel
liofilizált heretej, virágporban, mézben és méhpempőben liofilizált heretej,
gyerekek részére csokoládéval liofilizált heretej.
Külső használatra:
●● szembetegségekre: oldott változatban szemcseppként használva, gyógykenőcsként a szemhéj betegségeinek kezelésére;
●● az orr betegségeire: az orrba juttatva orrcsepp, -spray formájában vagy aeroszolos készítménnyel, illetve belélegezve vagy öblögető oldatként alkalmazva;
●● a fül betegségeire: a fülbe juttatva gyógykenőcs, -por, illetve -kúp formájában;
●● a bőr rendellenességeire: bőrápolóként krémekben, testápolókban, samponokban alkalmazva; bőrbetegségekre vizes borogatásként, testápolóként,
gyógykenőcsként és sprayként használva;
●● mint aktív összetevő a kozmetikumokban: krémekben, testápolókban, samponokban, arcpakolásokban stb.
A heretej javasolt adagolása:
●● felnőttek részére az ajánlott mennyiség 300 mg naponta (600-800 mg, ha
szükséges);
●● gyerekek részére a normál felnőtt adag 30-50%-a.
A száj, a torok és a gyomorbél területét érintő betegségeknél célszerű a heretej nyelv alatti használata liofilizált formában vagy tablettaként. Addig kell
ott tartani, míg teljesen feloldódik a nyálban (legalább 2-5 perc), majd le kell
nyelni.
A heretej alkalmazásának szabályai:
●● első alkalmazásakor érdemes kisebb mennyiséggel kezdeni, hogy kiderüljön, a terméket használó személyben nem vált-e ki allergiás reakciót;
●● a személy állapotától függően egy vagy két hónapi kezelést követően szünetet kell tartani;
●● apiterápiás szempontból a friss heretej hatékonyabb feldogozott változatánál;
●● minden heretej tartalmú terméket (beleértve az oldatokat és/vagy a feldolgozott termékeket) hűtőben kell tárolni, mivel a heretej magas hőmérsékleten
gyorsan megromlik; ha nincs hűtve vagy liofilizálva, akkor nagyon hamar
tönkremegy.
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12. A MÉHKENYÉR
– JELLEMZŐI, JAVALLATA ÉS ALKALMAZÁSA
„...felmérések szerint a 100 éven felüli oroszok nagy része méhész és rendszeresen fogyasztja a méhkenyeret.”9
A méhkenyér a kaptárban természetes körülmények között erjesztett virágpor. A méhek a kaptárba szállítják a virágport, a lép sejtjeibe ürítik, ahol ezt egy
kis mézzel és különböző enzimekkel keverik, majd viasszal lezárják. Ezen a helyen a kaptárban található mikroorganizmusok, a hőmérséklet és a páratartalom
hatására a virágpor egy sor biokémiai átalakuláson megy keresztül, és 3 hónap
természetes erjedés után méhkenyérré válik.

Méhkenyér10
A méhkenyér jelentős mértékben tartalmaz vitaminokat: A-provitamint, folsavat, E-, H-, K- és P-vitamint, valamint jelentős forrása a B-vitaminoknak és
az antioxidáns hatású alapvető vitaminnak, a C-vitaminnak. Tartalmazza még
természetes formájában a B12-vitamint is, ami miatt vegetáriánusoknak kifejezetten ajánlott: a B12-vitamin ugyanis jól pótolja a húsfehérjét, ami gyakran
hiányzik a vegetáriánusok szervezetéből.
A méhkenyér rendkívül gazdag a következő ásványi anyagokban: kalcium,
kálium, vas, magnézium, foszfor, cink. A méhkenyér természetes forrása az ami9
10

http://www.mezbarlang.hu/mehtermekek-360/mehkenyer-322
http://www.edenkert.hu/elet-mod/megeheztel/mehkenyer-egeszseg/5336/
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nosavaknak, valamint közel 150 biológiailag aktív anyagnak. Van benne gamma-globulin, nukleinsav (DNS és RNS), pantoténsav, biopterin, acetil-kolin,
tesztoszteron, progeszteron és sok egyéb alkotóelem. Jelentős zsírsavtartalmával
a méhkenyér hozzájárul a reumás fájdalmak csökkentéséhez. Gyulladáscsökkentő hatásokat képes kifejteni rheumatoid arthritis-ízületi gyulladások esetén.
A méhkenyér főként betegség-megelőző táplálék. Kiváló energiaforrás, továbbá
sejtmegújító és immunerősítő hatású. Természetes antibiotikumként is funkcionál. Nátha és influenza esetén kiváló természetes orvosság! Napi 2-3 szem
méhkenyér elrágcsálásával kiválóan pótolhatjuk a szervezetünkben fennálló vitamin- és ásványianyag-hiányt.

Méhkenyér mézben11
A méhkenyér terápiás és gyógyító tulajdonságai:
●● A méhkenyérben lévő ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek könnyen
felszívódnak, elősegítve a szervezet bélflórájának megfelelő működését.
Emellett jótékonyan hat a szervezet koleszterinszintjére. Javítja az emésztőrendszer működését, helyreállítja a bélflórát, javítja az antibiotikumok és
a sugárterápia okozta panaszokat, erőteljesen gyorsítja a méregtelenítési folyamatokat.
●● Általános erősítő hatású, fokozza a fizikai és szellemi teljesítményt.
11

https://www.apiland.hu/mehkenyer
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●● Alkalmas a prosztata-megnagyobbodás kezelésére, és megbetegedésének
megelőzésére.
●● Segít olyan emésztő- és bélrendszeri problémák esetén, mint például a vastagbélgyulladás vagy a székrekedés.
●● Krónikus veseproblémák esetén is sikerrel alkalmazható.
●● Évente ajánlott 2-3 méhkenyérkúrát tartani, ami támogatja a szervezetben
lejátszódó méregtelenítést, felgyorsítja a káros anyagok kiürülését.
●● Magas triptofántartalma miatt a méhkenyér hajhullás esetén is alkalmazható
(mind nőknél, mind férfiaknál jelentős mértékben csökkenthető a hajvesztés
3-4 heti kezelés után).
●● Gyermekek is fogyaszthatják, többek között segít elkerülni a rendszertelen
és nem megfelelő táplálkozásból fakadó tápanyaghiányt.
●● A méhkenyér azon természetes anyagok közé tartozik, amely képes megújítani a májsejteket, ezzel biztosítva a szervezet egyik legfontosabb szervének,
az anyagcsere-folyamatok központjaként funkcionáló májnak az egészségét.
Májbántalmak, heveny és idült hepatitisz, májzsugorodás esetén az elért
eredmények figyelemre méltóak.
●● A méhkenyér segít a különböző bőrbántalmak esetén. Használható gyakori
ínyvérzések tüneteinek enyhítésére is.
●● A méhkenyér energiaforrás, sejtmegújító hatású, előmozdítja az emberi szervezet biológiai egyensúlyának fenntartását, betegségek után immunerősítő
és a szervezetet felerősítő tulajdonságokkal rendelkezik.
●● Magas dekán- és pantoténsav tartalmával segít a rheumatoid arthritis gyó
gyulásában.
●● Fertőtlenítő és antiszeptikus hatású.
●● Alkalmazható krónikus veseproblémák esetén (veseelégtelenség).
●● Enyhíti a kemoterápia és a sugárkezelés mellékhatásait, másodlatos tüneteit, ami miatt a világ számos országában alkalmazzák erre a célra az
apiterapeuták.
●● A méhkenyér használható megfázás, influenza és hiánybetegségek megelőzésére is. Szervezeterősítő hatása mellett gyulladáscsökkentő hatása is van.
●● Segíti a vérszegénység, a kimerültség, az emésztési zavarok, a prosztatabántalmak és a neurózis gyógykezelését.
●● Segíti a fogyókúrát, mivel csökkenti az étvágyat, javítja az emésztést és a
méregtelenítési folyamatokat, valamint gyorsítja a szénhidrát-anyagcserét.
●● Erősíti és rugalmasan tartja az érfalat, csökkenti a koleszterinszintet, szabályozza a vérnyomást.
●● Hatásos a depresszió és a stresszes állapot ellen, javítja a memóriát.

117

13. ELLENJAVALLATOK
A MÉHTERMÉKEK ESETÉBEN
MÉZ: A legfontosabb ellenjavallat cukorbetegségben szenvedőknél áll fenn.
Kivételt ez alól az akácméz (mivel nagyrészt gyümölcscukrot tartalmaz), amely
reggelenként kis mennyiségben adagolható. A méz édes ízét 70%-os szénhidráttartalma adja, azonban emiatt az „édesvérű” emberek (akiknek magas a vércukorszintje) nagy mennyiségben nem fogyaszthatják.
A másik csoport, akiknek nem javallott a méz fogyasztása, a pollenallergiában szenvedő emberek (főleg azok, akiknek az allergia emésztőszervüket érinti).
A méz több mint 1%-ban pollent tartalmaz. Az ebben az allergiában szenvedők
még a legkisebb mennyiségben sem fogyaszthatnak mézet, mivel a pollenallergia emésztőrendszeri, illetve légzőszervi allergiához vezethet.
PROPOLISZ: Az emberek körülbelül 1-2%-ánál fordul elő allergiás reakció a
propoliszra vagy bizonyos anyagokra, amelyek az összetételében előfordulnak.
Így a propolisz fogyasztása ezeknek az embereknek nem ajánlott.
VIRÁGPOR: Egyes emberekben allergiát vált ki, de vannak olyanok is, akiknek a gyomra egyszerűen nem tolerálja a pollent, mert teltségérzetet, felfújódást
stb. okoz. Annak érdekében, hogy mindezt elkerüljük, javasolt apró adagokban,
fokozatosan elkezdeni fogyasztását.
MÉHVIASZ: A tiszta méhviasz főleg inaktív anyagokat tartalmaz, de néha kis
mennyiségben előfordulhat benne propolisz vagy pollen is, amelyek bizonyos
nemkívánatos reakciókat válthatnak ki.
MÉHPEMPŐ: A következő esetekben ellenjavalt: asztmás roham, Adissonkór. A méhpempőnek összehúzó hatása van, ami a légutak összeszűkülését
okozhatja.
MÉHMÉREG: A méhtermékek közül ez a legveszélyesebb. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a betegeken allergiatesztet végezzünk a kezelés megkezdése
előtt.
HERETEJ: Ezidáig még nem találtak sem mérgező, sem pedig allergizáló hatását a heretejnek. Azonban – mivel a heretej kis mértékben virágport, propoliszt és mézet tartalmaz – feltételezhető, hogy használata hasonló kockázatokkal
járhat, mint amelyek a fentebb felsorolt termékek fogyasztásához társulnak.
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MÉHKENYÉR: Mellékhatásai nem ismertek. Virágporra és méhészeti termékekre allergiások fokozott óvatossággal fogyasszák. Cukorbetegeknek nem
ajánlott!

Gyertya méhviaszból12

12

http://lataifas.ro/frumusete/20448/crema-de-fata-cu-ulei-de-catina-ceara-de-albine-si-plante/
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